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ABSTRACT 

In 1993 the internal market within the European Union was formed and ensured free 

movement of goods, services, capital and people. This led to the removal of trade barriers 

between members of the European Union. When opening up for competition, price 

differences between countries decreased and more jobs were created. A single currency was 

introduced by eleven countries in 1999 with the goal of reducing transaction costs, 

eliminating exchange rate risk and to further simplify trade. In 2001 Greece joined the 

collaboration and introduced the euro. With a single currency, price differences are expected 

to decrease. The aim of this study is to investigate whether a common currency has had a 

significant effect on reducing price dispersion or not. Two types of convergence are tested, 

beta and sigma convergence. 21 different product groups are included in this study and are 

sorted after the speed of convergence. All of the 27 EU member states are included and 

divided into two groups, one euro group and one non-euro group. We also examine if 

differences in productivity can explain price convergence. The results indicate that the 

introduction of a common currency did not decrease price dispersion within the majority of 

product groups. For the product groups in which price convergence are evident, only one 

product group within the euro countries and one product group within the non-euro countries 

have proven to be significantly positive in terms of differences in productivity. 

Keywords: beta convergence, euro effect, law of one price, price convergence, sigma 

convergence 
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DEFINITIONER 

Betakonvergens: Förhållandet mellan den ursprungliga prisnivån och förändringen i pris 

över tidsperioden ska vara negativ för att indikera på betakonvergens. Betavärdet som 

genereras av regressionen används för att räkna ut konvergenshastighet.  

Coefficient of variation (CV): Variationskoefficienten. Spridningsmått som kringgår 

problemen med extremvärden och skalskillnader.  

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett frihandelsavtal, EES-avtalet, gäller för 

EU-länderna och Island, Liechtenstein samt Norge. 

EMU: Europeiska monetära unionen. Ett ekonomiskt samarbete där medlemsstaterna har en 

gemensam valuta och en gemensam penningpolitik. 

Euroeffekt: En gemensam valuta leder till att priser går mot att konvergera. Mäts i denna 

uppsats med hjälp av sigma- och betakonvergens.  

Eurostat: Myndighet som tillhandahåller statistik till EU:s institutioner. 

Hög konvergenshastighet: Priser konvergerar med en hastighet på över 10 % per år. 

Justerat R
2
-värde: Värdet beskriver hur mycket av variationen i den beroende variabeln som 

förklaras av de oberoende variablerna.  

Köpkraftsparitetsvillkoret: Köpkraften för samma varukorg i olika länder, omräknad med 

den nominella växelkursen. 

LOP: Lagen om ett pris. En produkt ska säljas för samma pris när det uttrycks i samma 

valuta. 

Låg konvergenshastighet: Priser konvergerar med en hastighet på 1 – 5 % per år.  

Medelkonvergenshastighet: Priser konvergerar med en hastighet på 5 – 10 % per år.  

Multikolinearitet: Förändringar i en oberoende variabel kan förklaras med hjälp av 

förändringar i en annan oberoende variabel. 

PNI: Prisnivåindex. Kvoten mellan varugruppens köpkraftsparitet och växelkursen.  

Prisdivergens: Motsatsen till priskonvergens. Prisskillnader ökar mellan länder.  
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Priskonvergens: Prisskillnader minskar mellan länder.  

P-värde: Används som mått på tillförlitlighet. P-värdet visar på den övergripande 

signifikansen för varje regression och värdet ska vara lägre än den valda signifikansnivån. 

Sigmakonvergens: Prisspridningen minskar över tid mellan länder. Kvoten mellan 

standardavvikelsen och medelvärdet ska sjuka för att kunna visa på sigmakonvergens. 

Svag euroeffekt: Interaktionstermen är negativ samtidigt som tidstrendvariabeln är positiv, 

men det adderade värdet av de båda koefficienterna är totalt negativt. Signifikant 

betakonvergens är också ett krav för att en svag euroeffekt ska förekomma. 

Tydlig euroeffekt: Både tidstrendvariabeln och interaktionstermen är negativa. Signifikant 

betakonvergens är också ett krav för att en tydlig euroeffekt ska förekomma. 

Utökat Dickey-Fullertest: Med hjälp av detta test undersöks förekomsten av enhetsrötter i 

tidsseriedata.  
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning  

Den globala ekonomin har resulterat i en ökad och enklare internationell handel. Eliminering 

av handelsrestriktioner samt lägre transaktionskostnader underlättar förekomsten av den 

mellanstatliga handeln då varor, tjänster och kapital smidigare kan flyta över landsgränser. 

Sedan införandet av Europeiska unionen (EU) och en gemensam valuta har handeln inom 

detta område kunnat ske till lägre transaktionskostnader på grund av att tullar och andra 

handelsrestriktioner har avskaffats (EU-upplysningen 2013a). Införandet av en gemensam 

valuta, men även minskade handelshinder skulle kunna förväntas ha en positiv effekt på 

utvecklingen mot mer lika priser mellan länder. Som tidigare studier dock pekat på råder 

fortfarande prisskillnader. Enligt en av Konkurrensverkets genomförda studier under 2002 

framkom att priset på livsmedel i Sverige 2001 var 11 % högre än genomsnittet i EU. Några 

av de förklarande orsakerna till högre priser i Sverige var högre transaktionskostnader, 

svagare konkurrenstryck och höga arbetskraftskostnader (Konkurrensverket 2002). Likaså 

publicerade Statistiska centralbyrån (SCB) i december 2012 att priser för mat skiljer sig 

mellan länder i Europa, där Sverige är ett av de länder med högst priser (Statistiska 

centralbyrån 2012).   

På grund av alltför höga transaktionskostnader och därmed lägre handelsutbyte mellan 

länder finns begränsningar i att priser för somliga varor och tjänster inte påverkas av arbitrage 

och därmed inte konvergerar, eller konvergerar med en låg hastighet. Att undersöka huruvida 

priser konvergerar med olika hastighet på olika marknader och vad hastigheten beror på, utgör 

därför ett intressant område för undersökningen i denna uppsats. 

Trots de avskaffade handelsrestriktionerna och införandet av en gemensam valuta 

existerar prisskillnader mellan varor och tjänster inom EU och euroområdet. Prisskillnaderna 

kan troligen delvis förklaras av att transportkostnader fortfarande existerar och därmed 

påverkar att lagen om ett pris inte håller. Produktivitetsskillnader mellan länder kan vara en 

alternativ förklaring till varför prisskillnader förekommer, då länder med högre produktivitet 

antas ha högre lönenivåer och därmed högre priser. Om prisskillnader minskar över tid är det 

därför av största intresse att studera alternativa orsaker till förändringar i prisspridning.    
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1.2 Problemformulering 

Undersökningen ska besvara följande tre frågor: 

- Har priskonvergensen ökat med mer inom euroländer i förhållande till icke-euroländer 

under perioden 1999 – 2011?  

- Förekommer en högre konvergenshastighet i större omfattning i euroländer i 

förhållande till icke-euroländer? 

- Har produktivitetsskillnader en signifikant inverkan på priskonvergens? 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om euron har haft en signifikant inverkan på 

priskonvergensen inom euroländerna. Jämförelser görs med länder inom EU som inte har 

antagit euro som valuta. Syftet är även att undersöka om produktivitetsskillnader har en 

inverkan på priskonvergens. Jämförelse av produktivitetsskillnader är relevant i förhållande 

till priskonvergens då produktivitetsförhållanden, enligt Balassa-Samuelsoneffekten, 

förväntas ha en inverkan på det ekonomiska klimatet och därigenom prisutvecklingen. 

1.4 Metod 

Undersökningen som bygger på en ekonometrisk studie ska med hjälp av regressionsanalys 

undersöka om priskonvergensen har varit större i euroländer än i övriga EU-länder. För att 

undersöka eventuell priskonvergens används både beta- och sigmakonvergens i uppsatsen. 

Regressionen baseras på tidsseriedata för perioden 1999 – 2011. Som mått på 

sigmakonvergens används variationskoefficienten (CV) för prisnivåindex (PNI). 

Variationskoefficienten anger ett standardiserat avstånd till medelvärdet som är jämförbart 

med andra variationskoefficienter oberoende av skala (Edling & Hedström 2003). Enligt 

Eurostat definieras PNI som kvoten mellan varugruppens köpkraftsparitet och växelkursen. I 

denna uppsats utgår vi från Eurostats definition. Köpkraftspariteten mäter nivån för 

försäljningspris i olika länder vid en given tidpunkt (Kurkowiak 2012). För att mäta 

betakonvergens studerar man istället betakoefficienten framför det logartimerade värdet av 

prisnivåindex det första året som undersökningen bygger på. Den estimerade 

betakoefficienten som ges av en regression ligger sedan till grund för att räkna ut 

konvergenshastigheten för respektive produktgrupp. För att kontrollera för stationäritet har 

enhetsrotstester genomförts.  
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Data som används i denna undersökning är sekundärdata, hämtad från Eurostat som 

anger prisnivåindex för de produkter som undersöks. De oberoende variablerna som används 

vid undersökning av sigmakonvergens är en tidstrendvariabel, en dummyvariabel som anger 

om ett land har euro som valuta, en interaktionsterm som används med avsikt att visa om 

priser konvergerar i större utsträckning i de länder som antagit euro som valuta samt 

variationskoefficienten för BNP per capita. Resultaten från regressionerna presenteras utifrån 

prisutvecklingarnas hastighet, närmare bestämt om hastigheten är hög, medel eller låg. 

1.5 Avgränsningar 

I uppsatsen undersöks priskonvergensen på 21 produktgrupper av varor och tjänster inom de 

27 EU-länderna mellan åren 1999 – 2011. På grund av databrist kan år före 1999 inte 

inkluderas i undersökningen. Specifika produktgrupper som används återfinns i appendix 1. 

Undersökningen jämför priskonvergensen inom de EU-länder som antog euron som valuta 

1999 (Belgien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, 

Spanien, Tyskland och Österrike) samt 2001 (Grekland) med övriga 15 EU-länder (Bulgarien, 

Tjeckien, Danmark, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Rumänien, 

Slovenien, Slovakien, Sverige och Storbritannien). Undersökningen exkluderar Norge och 

Schweiz då de inte är medlemmar i EU eller Europeiska monetära unionen (EMU). Det land 

som först antog valutan efter 2002 var Slovenien, vilket skedde 2007. Då vi förväntar oss att 

en euroeffekt inte är omedelbar behandlas de länder där euron antagits efter 2002 i denna 

uppsats som EU-länder vilka inte antagit euro som valuta.  

1.6 Disposition 

Avsnittet som följer inleds med en bakgrund till EU och eurosamarbetet, därefter behandlas 

tidigare studier inom området som berör priskonvergens. En teoretisk diskussion följer i 

avsnitt tre där relevanta teorier som berör valutaunioner, priskonvergens och produktivitet 

beskrivs och diskuteras. I avsnitt fyra presenteras och motiveras val av regressionsmodell, 

även val av de oberoende och den beroende variabeln redogörs och diskuteras. I samma 

avsnitt redogörs den data som ligger till grund för regressionerna. Avsnitt fem behandlar och 

presenterar undersökningens resultat för att sedan i avsnitt sex analyseras i förhållande till 

teorier och tidigare studier. En diskussion kring alternativa tillvägagångssätt följer i avsnitt 

sju. I avsnitt åtta redogörs för de slutsatser som framkommer av undersökningen.  
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2. BAKGRUND 

2.1 Den inre marknaden  

Romfördraget som upprättades 1957 inkluderade bland annat planer för de fyra friheterna 

inom den inre marknaden. Detta innebär att varor, tjänster, personer och kapital fritt ska 

kunna röra sig i det område som idag är EU- och EES-länder. Den 1 januari 1993 var den inre 

marknaden ett faktum. Handelsrestriktioner får alltså inte existera mellan medlemsländerna 

(EU-upplysningen 2013a). Reglerna medför lägre transaktionskostnader som skulle kunna 

innebära att priser på varor och tjänster sjunker inom unionen.  

År 1999 tog elva av EU-länderna det tredje och sista steget som europeiska monetära 

unionen (EMU) innebär genom att de införde en gemensam valuta, euron. 2001 tillkom även 

Grekland i samarbetet. I och med den gemensamma valutan överlåter länderna valuta- och 

penningpolitiken till europeiska centralbanken (ECB) och valutan ska bland annat underlätta 

tillämpningen av fri konkurrens i en öppen marknadsekonomi. De första stegen innebar 

upprättande av fri kapitalrörlighet, ökad bevakning av ländernas ekonomier samt förstärkt och 

stabiliserad ekonomisk samordning. Samarbetet innebär för medlemsländerna vissa 

effektivitetsvinster och uppoffringar. Målet för europeiska centralbankssystemet (ECBS) är 

prisstabilitet, där räntan är det viktigaste redskapet (EU-upplysningen 2013b). 

På grund av den överstatliga växelkurs- och penningpolitiken styr centralbanken 

penningmängden med en och samma räntepolitik i samtliga länder inom unionen. ECBSs 

främsta mål kan på grund av olika behov av räntepolitik sättas på spel, då enskilda 

penningpolitiska ingripanden inte längre är möjlig. Ett land med hög inflationstakt kan vara i 

behov av en högre ränta än genomsnittet för att dämpa konsumtion och investeringar, medan 

ett land med en lägre inflationstakt istället kan behöva en sänkt ränta för att kunna stimulera 

ekonomin. Då en gemensam räntenivå resulterar i identiska alternativkostnader för kapital i 

alla länder bör dock inflationstakten bli mer lika och därmed bör också prisspridningen 

minska.  

Enligt Maastrichtfördraget ska ett land uppfylla de så kallade konvergenskriterierna för 

att kunna ingå i EMU. Motivet till att länderna ska uppnå kriterierna är att deras ekonomier 

ska bli mer lika varandra samt att garantera en hållbar tillväxt och långsiktig stabilitet 

(Europeiska kommissionen 2009). Det innebär att landets budgetunderskott inte får överstiga 

3 % av BNP, statsskulden får inte gå över 60 % av BNP, inflationstakten får inte vara mer än 
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1,5 procentenheter högre än genomsnittet för de länder med lägst inflationstakt, den långa 

räntan får inte vara mer än 2 % högre än genomsnittet för de tre länder med lägst inflation och 

slutligen måste ekonomin karaktäriseras av en stabil växelkurs (Europeiska centralbanken 

2013). Anledningen till varför man fokuserar på de tre länder med lägst inflation är att man ur 

ett långsiktigt perspektiv strävar efter en varaktighet i prisstabilitet.  

2.2 Tidigare studier  

Studier har tidigare gjorts inom området för priskonvergens i EU och EMU med varierande 

metod och resultat. De flesta pekar på att det inte går att bevisa att euron skulle ha haft någon 

effekt på priskonvergensen. Dessutom pekar de också på att den huvudsakliga 

priskonvergensen skett innan införandet av en gemensam valuta. En av de tidigare studierna 

som nämns nedan är en kandidatuppsats, men vi finner den ändå relevant då 

Konkurrensverket har uppmärksammat den samt då den grundar sig på data till och med 

2009. Övriga tidigare studier använder data som visar på utveckling till och med 2005.  

Allington, Kattuman och Waldmann (2005) studerar priskonvergens inom EU och 

jämför EMU-länder med länder som inte deltar i EMU-samarbetet. I studien undersöks 

huruvida en ökad integration av marknader i kombination med en gemensam valuta leder till 

att LOP håller. Data som används är prisnivåindex och inkluderar 15 EU-länder och 200 

produkter, perioden som undersöks är 1995 – 2002. I studien används difference-in-difference 

metoden där en variationskoefficient mäter prisspridning. Resultatet visar att det har skett en 

ökad priskonvergens inom EMU-länder i förhållande till länder som inte deltar i EMU-

samarbetet. Författarna menar att graden av handelsbarhet samt skillnader i skatter mellan 

länder påverkar hur mycket pris för handelsvaror har konvergerat. Priserna för 

ickehandelsvaror visar inte några tecken på ökad konvergens. 

Wolszczak-Derlacz (2008) undersöker prisspridningen i 15 EU-länder under perioden 

1990 – 2005. Som mått på konvergens används både sigmakonvergens och betakonvergens. 

För att mäta sigmakonvergens används variationskoefficienten av data som bygger på reala 

priser på 148 produkter i 15 huvudstäder inom EU. Enligt resultaten förekommer 

sigmakonvergens inom alla produktgrupper. Resultaten tyder även på att priserna konvergerat 

mer mellan 1990 – 1996 för att sedan plana ut, men då resultaten inte är signifikanta kan 

därför inte sigmakonvergens bevisas. För att mäta betakonvergens används enhetsrottest på 

paneldata. Författaren menar att betakonvergens sker och kan visa att priser för handelsvaror 

konvergerar snabbare än priser för ickehandelsvaror. Wolszczak-Derlacz (2008) menar att de 
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variabler som bäst förklarar denna konvergens är skillnader i BNP mellan länder, 

växelkursens instabilitet samt skatteskillnader. Därmed drar hon slutsatsen att en euroeffekt 

inte förekommer. 

Funke och Koske (2007) undersöker huruvida LOP håller. Detta görs genom att testa 

paneldata för 25 EU-länder och harmoniserat konsumentprisindex för 90 olika produkter. 

Författarna använder sig av tre enhetsrottester och då resultaten tyder på att 70 % av 

varugrupperna uppvisar konvergens menar författarna att studien stöder lagen om ett pris. De 

menar även att priskonvergensen inom de medlemsstater som anslöt sig 2004 är lägre än inom 

de länder som anslutit sig till EU till och med 1999. När konvergens väl förekommer i de 

nyare medlemsstaterna är hastigheten högre. Enligt resultaten ökade konvergenshastigheten i 

euroländerna när den gemensamma valutan infördes. Författarna menar att en viss euroeffekt 

kan urskiljas.   

Gil-Parejaa och Sosvilla-Riverob (2008) undersöker priskonvergens på bilmarknaden i 

Europa 1995 – 2005. De jämför de första 15 länderna som gick med i EU med de 11 första 

länderna som antog euro som valuta. Som mått på prisspridning används en 

variationskoefficient. Resultaten visar på att priskonvergens inom EU förekommer, men inte 

före 1999. De menar även att euroländerna har haft en tidigare priskonvergens i och med 

EMU-samarbetet och har därmed en lägre prisspridning initialt. Författarna påpekar att 

växelkursskillnader har haft en signifikant inverkan på prisspridningen över tid, genom att 

länder med en instabil växelkurs har haft en högre prisspridning jämfört med länder med en 

stabilare växelkurs. Dock kan de inte urskilja en tydlig euroeffekt då båda grupperna uppvisar 

priskonvergens.   

Aho och Åslund (2009) undersöker om priskonvergens har skett inom EMU-länderna, 

om införandet av euron har lett till ökad konvergens samt hur handelsbarheten av produkter 

påverkar konvergenshastigheten. Författarna undersöker 25 olika handelsvaror och 

ickehandelsvaror. Data används för perioden 1996 – 2009 för de tolv första länderna som 

antog euron som valuta. De testar huruvida LOP samt köpkraftspariteten håller. Resultaten 

visar på att båda håller inom alla varugrupper och att handelsvaror konvergerar snabbare än 

ickehandelsvaror. För att mäta betakonvergens använder författarna ett enhetsrottest på 

paneldata. Införandet av en gemensam valuta hade en negativ inverkan på 

konvergenshastigheten, därför kan inte en euroeffekt bevisas.  
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I denna undersökning används Wolszczak-Derlacz (2008) som huvudreferens då hon 

tillämpar variationskoefficienten som mått på prisspridning och även studerar 

konvergenshastighet. Till skillnad från tidigare undersökningar som gjorts gällande 

priskonvergens om EU och euroområdet används i vår undersökning data som täcker en 

längre period med en gemensam valuta. Denna uppsats bidrar också med att undersöka om 

produktivitetsskillnader (mätt i BNP), påverkar länders prisutveckling. Att undersöka hur 

denna variabel påverkar prisspridning har tidigare inte gjorts i förhållande till 

sigmakonvergens.  

Vår undersökning breddar Wolszczak-Derlacz (2008) undersökning då fler länder 

inkluderas i undersökningen, en längre tidsperiod undersöks samt genom att inkludera 

ytterligare en variabel i modellen för sigmakonvergens. Resultaten i vår undersökning 

gällande förekomsten av en euroeffekt förväntas därför skilja sig från de i Wolszczak-Derlacz 

(2008) studie. I vår undersökning menar vi att priskonvergens råder när både sigma- och 

betakonvergens förekommer, vilket skiljer sig från Wolszczak-Derlacz (2008) som menar att 

enbart betakonvergens krävs. Det kan medföra att färre produktgrupper anses konvergera i vår 

studie. Till skillnad från Wolszczak-Derlacz (2008) undersöks dessutom produktgrupper 

istället för specifika produkter. Denna skillnad kan påverka förekomsten av priskonvergens 

och därmed kan resultaten i vår undersökning skilja sig från hennes studie. Resultaten i vår 

undersökning visar sig faktiskt också skilja sig från de i Wolszczak-Derlacz (2008) studie, 

vilket alltså kan bero på att en längre tidsperiod undersöks och att fler länder inkluderas i 

undersökningen. Vidare har de möjliga effekterna av en gemensam valuta haft en längre tid 

att inverka på prisspridningen. Att våra resultat skiljer sig från Wolszczak-Derlacz (2008) 

resultat kan slutligen även bero på att annan data ligger till grund för undersökningen.  

Utifrån Balassa-Samuelsonteorin menas att avvikelser från köpkraftsparitetsvillkoret 

beror på att prisnivån, mätt i gemensam valuta, tenderar att vara högre i länder med hög BNP. 

Om produktiviteten blir mer lika mellan länder, desto mindre bör den inverka på 

prisspridningen. Omvänt medför en stor produktivitetsskillnad mellan länder att 

prisskillnaderna mellan länderna är större. Alltså, det är produktivitetsskillnader som påverkar 

priset och inte tvärtom. Eftersom man vid sigmakonvergens undersöker huruvida 

prisskillnader mellan länder minskar, är det relevant att kontrollera för 

produktivitetsskillnader. Det bidrar till en ökad förståelse för hur produktivitetsskillnader 

mellan länder påverkar prisspridningen.   
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3. TEORETISK DISKUSSION OM PRISKONVERGENS 

3.1 Valutaunioner 

Att ingå i en valutaunion innebär att medlemmarna avsäger sig sin inhemska valuta och 

därmed kan de inte längre använda växelkursjusteringar som stabiliseringsmekanism vid 

ekonomiska störningar (Johnung och Sjöholm 1997). Ökad homogenitet inom unionsländerna 

ger ett mindre behov av individuella penningpolitiska åtgärder och växelkursjusteringar vid 

asymmetriska chocker samt att när justeringar väl förekommer påverkas unionsländerna 

likartat, vilket ökar möjligheten till likartad inflations- och prisutveckling. 

Ett valutasamarbete innebär att man inom regionen tillämpar en fast växelkurs, för att 

mot omvärldens valutor tillämpa antingen en fast eller rörlig sådan (Hawkins & Masson 

2003b). Artus et.al. (2005) menar att fast växelkurs bör tillämpas i mindre ekonomier som 

visar på stark öppenhet eller där hög inflation förekommer. Fördelen med fast växelkurs är 

bland annat ökad växelkurssäkerhet vid mellanstatlig handel och transfereringar på grund av 

eliminerad valutarisk samt lägre transaktionskostnader. Nackdelarna är bland annat ökad risk 

för valutakriser och lågkonjunktur samt förlust av individuell penningpolitik, vilket ger ett 

starkt beroende av den politik man knutit valutan till. Rörlig växelkurs bör istället tillämpas i 

utvecklade ekonomier eller mellan starkt samordnade valutor. Fördelarna med en rörlig 

växelkurs är bland annat att kunna föra en oberoende penningpolitik samt möjlighet till 

förändringar i växelkursen vid externa chocker. Nackdelarna innebär bland annat risk för 

importerad inflation och att valutavolatilitet kan påverka handel och kapitalrörlighet negativt.  

3.1.1 Den optimala valutaunionen 

Mundell (1961) sökte finna vart gränsen går för ett lämpligt valutaområde. Hans teori har 

sedan utvecklats av bland andra McKinnon (1963) och Kenen (1998). Fokus ligger dock på 

att unionsländerna bör vara så lika som möjligt när det t.ex. gäller produktion och ekonomiska 

förhållanden. Vid frånvaron av växelkursjusteringar som stabiliseringsmetod måste andra 

mekanismer användas, detta för att minimera eventuella kostnader vid asymmetriska chocker.  

Mundell (1961) diskuterar skillnader mellan rörlig växelkurs och en valutaunion med 

intern fast växelkurs. Han fokuserar på arbetskraftens migrationsmöjlighet och menar att en 

optimal valutaunion är ett område där migrationsbenägenheten är tillräckligt hög för att kunna 

upprätthålla full sysselsättning när asymmetriska chocker uppstår i någon del av unionen, men 

migrationsbenägenheten ska vara låg mot tredje land. Kravet bör endast finnas om strukturella 
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skillnader råder inom unionen, då asymmetriska chocker annars påverkar länderna likartat. En 

sådan situation skulle därmed minska betydelsen av arbetskraftsrörlighet.  

Mundell (1961) menar att låg faktorrörlighet kan kompenseras av rörlig växelkurs vid 

relativprisförändringar. Vid fast växelkurs förespråkas hög faktorrörlighet för att kunna möta 

asymmetriska chocker. Faktorrörlighetens utsträckning avgör för vilken region som utgör ett 

optimalt valutaområde, där en hög rörlighet bör mosvara ett optimalt sådant. En valutaunion 

med låg arbetskraftsmigration samt stela priser och löner kommer mötas av svårigheter i 

hanteringen av asymmetriska chocker, än om de enskilda ekonomierna bibehållit sina valutor 

och därmed kunnat möta chocken med individuell penningpolitik och växelkursjusteringar.  

Mundell (1961) redogör för ett exempel i förhållande till val av växelkurs där två länder 

är uppdelade i två regioner, vilka inte motsvarar landsgränserna, utan båda regionerna 

inkluderar delar av båda länderna. Efterfrågeförändringar ger att efterfrågan på land B:s 

produkt ökar samtidigt som den minskar på land A:s produkt. Situationen ger arbetslöshet i 

land A och stigande inflation i land B. Länderna kan då antingen arbeta för en lägre 

arbetslöshet i land A på bekostnad av ett ökat inflationstryck i land B, eller tvärt om, eller kan 

de dela upp bördan mellan de båda regionerna. Efterfrågeförändringen ger inte endast 

instabilitet mellan länderna, utan också inom dem. Rörlig växelkurs som stabiliseringsåtgärd 

är därför begränsad och är effektlös så länge valutorna är kopplade till landsgränser istället för 

regioner (Mundell 1961). I ett optimalt valutaområde råder alltså liknande produktionsstruktur 

och hög nivå av arbetskraftsrörlighet.    

McKinnon (1963) menar istället att ekonomins öppenhet bör avgöra val av växelkurs. 

Handelns omfattning inom unionen kan definiera graden av öppenhet; en hög 

handelsintensitet mellan länderna ger en hög grad av öppenhet. En hög öppenhet ger att 

prissättningen genom ökad konkurrens i allt större grad påverkas av omvärldens priser och 

går mot att likna dem. Enligt McKinnon (1963) bör ekonomier med hög öppenhet tillämpa en 

fast växelkurs, då rörlig sådan inte är lika verksam som stabiliseringsåtgärd vid prisjusteringar 

som hög öppenhet medför. I en mer öppen ekonomi bör fast växelkurs eftersträvas, eftersom 

att ekonomin i sådant fall inte behöver betala ett lika stort pris vid asymmetriska chocker. 

Frånvaron av individuella växelkursjusteringar vid inträde i en valutaunion kompenseras 

alltså av flexibla priser, vilket minskar betydelsen av den annars så omtalade kostnaden 

gällande växelkursjusteringar. Ekonomier med lägre handelsintensitet har bättre 

förutsättningar att kunna använda rörliga växelkurser som stabiliseringsmekanism, detta då 
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priserna inte i lika stor utsträckning påverkas av världsmarknadspriset (McKinnon 1963). 

Utifrån McKinnon bör det alltså förekomma en hög nivå av handelsöppenhet för att uppnå ett 

optimalt valutaområde, detta för att minska risken för asymmetriska chocker och behovet av 

stabiliseringsåtgärder.  

Utifrån Mundells definition av en region tolkar Kenen (1998) en region som en grupp 

enhetliga producenter, vilka ställs inför samma efterfrågekurva, nyttjar samma teknologi samt 

påverkas likartat vid förändringar. Enligt Kenen (1998) är faktorrörligheten inte är så hög som 

Mundell (1961) antar. Arbetskraftsrörlighetens betydelse har varit ett tungt argument i olika 

sammanhang inom EU, men också Hawkins och Masson (2003b) menar att arbetskraftens 

rörlighet är begränsad inom Europa. Begränsningen är större här än till exempel inom USA, 

vilket de menar beror på att USA, till skillnad från Europa, i princip tillämpar samma språk. 

Kenen (1998) fokuserar istället på produktdiversifiering, där en ökad spridning ger en större 

vidd av exporterade varor, jämfört med ekonomier med lägre spridning. En lägre efterfråga på 

en given exportvara påverkar ekonomin allt mindre ju högre produktionsdiversifieringen är.  

Enligt Kenen (1998) blir alltså den totala exporten allt mer stabil vid ökad 

produktionsmångfald. Därigenom minskar behovet av förändringar i bytesförhållanden och 

inhemsk växelkurs vid ekonomisk obalans. En högre produktionsdiversifiering kommer också 

att i mindre utsträckning påverka arbetsmarknaden när externa chocker uppstår. Slutligen 

menar han att en mer mångsidig export ger att den inhemska produktionen får en allt svagare 

koppling till omvärlden, vilket minskar risken för externa chocker. När sådana chocker dock 

uppstår är sannolikheten liten att investeringar sjunker och att företagen stramar åt sin 

verksamhet i samma takt som investeringar ökar vid högkonjunkturer. En allt högre 

produktionsspridning skyddar därmed ekonomin. Ekonomier med hög produktionsspridning 

har alltså bra förutsättningar att kunna hantera chocker och därmed kunna upprätthålla en 

stabil valutaunion. Då enskilda länder i en union inte kan åtgärda ekonomiska störningar med 

individuell växelkursjustering eller penningpolitik, ökar risken för skadliga effekter om låg 

produktionsdiversifiering råder. Sådana länder bör därmed avstå från att ingå i en valutaunion.   

Den traditionella teorin om optimala valutaområden har vissa begränsningar vid dess 

praktiska tillämpning. Dels fokuserar den inte på kostnaden gällande förlusten av 

växelkursjusteringar, dock är denna stabiliseringsåtgärd främst tillämpbar i situationer som 

tillfälligt påverkar ett lands ekonomi. En ökad handelsintegration minskar betydelsen av 

landsgränser och därmed tillämpningen av växelkursjusteringar. I och med dagens 
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överstatliga handel och finansiella förhållanden menar språkrör för valutaunioner därför att 

fullständigt rörlig växelkurs inte är tillämpbar. Dels menar teorin att skapandet av en 

valutaunion ska baseras på rådande förhållanden. Den tar inte hänsyn till att även om en 

uttänkt valutaunion initialt inte lever upp till kriterierna för en optimal valutaunion kan de 

förhållandena ändras på sikt. Ökad konjunkturkorrelation samt initiativ som positivt påverkar 

regionen är en trolig följd av regional handelsintegration. Integrationen kan bidra till att 

kriterierna uppfylls och att unionen därmed når likheter i konjunkturer och andra strukturer. 

Detta minskar landsgränsers betydelse och därmed behovet av att stabilisera ekonomin med 

hjälp av inhemsk penningpolitik, vilket på sikt berättigar valutaunionen (Escait et.al. 2005). 

Enligt Cartapanis och Dropsy (2005) är de traditionella kriterierna för optimala 

valutaområden otillräckliga för att motivera val av växelkurs. Studier stödjer traditionella 

variabler, dock har det sedan finansmarknadens liberalisering och globalisering under 1990-

talet visat sig att valutakriser inte endast beror på makroekonomiska störningar. Strävan att 

uppnå finansiella förväntningar som ställs på olika länder är också signifikanta. Faktorer som 

finansiell liberalisering och känsligheten vid externa finansiella chocker bör därför också 

lämnas utrymme vid val av växelkurs. De presenterar därmed nya makrofinansiella kriterier 

som bör tas i beaktande, utöver de traditionella för optimala valutaområden. Ett av dem utgörs 

av finansiell öppenhet och innebär att rörlig växelkurs bör föredras av mer utvecklade 

finansmarknader, då de bättre kan hantera volatilitet i valutan. Den finansiella mognaden 

påverkar också valet, där ett system med hög mognad bättre kan hantera valutafluktuationer 

än de med lägre mognad. Ett allt mer moget system bör därför eftersträva rörlig växelkurs. 

Behovet av extern finansiering samt ökade externa skulder inverkar också på val av 

växelkurs, då stora underskott i omsättningen bör medföra val av rörlig växelkurs. Likaså är 

graden av extern finansiell mognad relevant, där en mogen ekonomi är mer likvid vid 

växelkursfluktuationer, medan en mindre mogen är mer känslig för asymmetriska chocker, 

vilket ökar sannolikheten för en fast växelkurs. Hänsyn bör även tas till risk för övervärdering 

av valutan. Risk för en sådan övervärdering ökar sannolikheten för rörlig växelkurs.  

3.1.2 Det regionala valutaområdet  

Ett regionalt valutaområde följs vanligen av tidigare regionalpolitiska integrationsinitiativ.  

För mindre tillväxtekonomier förekommer även ekonomiska incitament för upprättande av 

och medlemskap i ett regionalt valutasamarbete, då ökad handel och kapitalflöden är en trolig 

effekt vid avlägsnande av växelkursvariationer. Dessutom bör prisutvecklingen vara jämnare 
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vid en mer stabil och effektiv växelkurs (Hawkins & Klau 2005). En regional valutaunion kan 

skapas antingen genom att länder byter ut sin inhemska valuta till en utländsk ekonomis 

valuta eller att de skapar och upprätthåller en ny valuta under uppsikt av en överstatlig 

centralbank. Andra regimer där man också ger upp sin valuta och underlåter möjligheten till 

oberoende penningpolitik är dollarisering, det vill säga när man ersätter inhemsk valuta mot 

en annan stabil valuta som betalningsmedel eller använder en annan valuta vid sidan av den 

inhemska, och sedelfondsystem, vilket innebär att en fast växelkurs ska upprätthållas mot en 

annan valuta under uppsikt av de som har det monetära ansvaret. Enskilda länder måste vid 

inträde till en regional valutaunion väga fördelar mot dess kostnader och då även beakta 

politiska och institutionella aspekter, utöver kriterierna för optimala valutaområden. En stark 

regional solidaritet genererar troligen val av regionala valutaområden medan dollarisering och 

sedelfondsystem snarare föredras när den penningpolitiska trovärdigheten och/eller effektiva 

penningpolitiska institutioner är frånvarande, vilket främst förekommer i mindre ekonomier 

(Hawkins & Masson 2003a).  

Enligt Artus et.al. (2005) skapas ett valutaområde för att kunna upprätthålla 

faktorstabilitet och en effektiv finansmarknad. De menar att det regionala euroområdet dock 

inte lever upp till kriterierna för ett optimalt valutaområde, främst gällande faktorrörligheten 

och reallöneflexibiliteten. För att kunna möta målen krävs en viss homogenitet mellan 

länderna i unionen. Enligt Hawkins och Klau (2005) inverkar dock ett regionalt valutaområde 

troligen positivt för att på sikt skapa en homogen handelsstruktur och standardiserad 

finansmarknad, vilket ökar möjligheterna till att uppnå ett optimalt valutaområde.  

Pullicino och Demarco (2003) pekar på vikten av strukturella likheter vid inträde i 

valutaunioner; större likheter ökar sannolikheten att externa chocker likartat påverkar 

unionsländerna. Enligt Hawkins och Masson (2003b) är produktionskorrelationen användbar 

för att avgöra om inträde i en valutaunion ska äga rum och för att uppnå en optimal 

valutaunion. En ökad korrelation påverkas troligen av en expanderad handelsintegration. Om 

externa chocker uppstår kommer de troligen även att samtidigt skapas, eller överföras till 

övriga handelsländer och påverka länderna likartat, under förutsättning av en utökad 

handelsintegration.  

För att kunna bilda ett fungerande regionalt valutaområde med dagens internationella 

kapitalflöden bör de två hörnlösningarna – fritt flytande eller helt fast växelkurs – som också 

kallas de två officiella (de jure) växelkursregimerna, inte utgöra de enda alternativen för 
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växelkurser (Cartapanis & Dropsy 2005). De innebär att utvecklade ekonomier antingen ska 

anta en rörlig växelkurs som baseras på inflations- eller penningpolitiska mål, eller en fast 

växelkurs för att förhindra valutakriser. Begränsningen i de två hörnlösningarna är att de inte 

har hänsyn till den regionala dimensionen (Bénassy-Quere & Cæuré 2005).  

De faktiskt förekommande (de facto) växelkursregimerna ligger inom ett spektrum 

mellan helt rörlig och helt fast växelkurs. De utgörs dels av rörliga växelkurser, som antingen 

är helt rörliga eller rörliga men som påverkas av centralbankens ageranden. Fasta växelkurser 

kan istället utgöras av att vara antingen ‖hårda‖ eller ‖mjuka‖, där ‖mjuka‖ innebär att man 

inom vissa gränser låter valutan fluktuera. ‖Hårda‖ innebär att länder inte har någon möjlighet 

till individuell penningpolitik, vilket gäller vid dollarisering, sedelfondsystem samt 

valutaunioner. Växelkursen följer i de fallen strikt den enhet man knutit valutan till (Bénassy-

Quere & Cæuré 2005). 

Växelkursens utformning bör enligt Internationella valutafonden (IMF) grundas på grad 

av externa ankare, det vill säga hur fast eller rörlig en växelkurs är, samt på graden av 

penningpolitiska aktörers förpliktelser. En överstatlig centralbank är med hög sannolikhet mer 

trovärdig än nationella centralbanker, då de i mindre grad påverkas av individuella nationers 

utveckling. Valet av extern ankare ska bland annat baseras på konjunkturkorrelation och 

graden av handelsintegration. En allt högre grad av externa ankare och penningpolitiska 

förpliktelser ökar lämpligheten för dollarisering och sedelfondsystem. Är variablerna dock 

ickeexisterande bör rörlig växelkurs föredras. Utifrån ett regionalt perspektiv finns ytterligare 

två växelkursregimer. Dollarisering eller sedelfondsystem utgörs då av valutaunioner, medan 

en rörlig växelkurs även inkluderar samordning av regional politik. Om målet är ett 

långsiktigt samarbete med en valutaunion bör de två traditionella hörnlösningarna alltså inte 

ensamt utgöra val av växelkurs (Bénassy-Quere & Cæuré 2005).  

Ett regionalt valutasamarbete bör enligt Bénassy-Quere och Cæuré (2005) grundas på 

regionala hörnlösningar, vilka utgörs av intraregionala faktorer som likheter i inkomst per 

capita, produktionsspecialisering och handel. Ökad homogenitet ökar sannolikheten att 

regionen uppnår kriterierna för ett optimalt valutaområde. Valutasamarbetet kräver ett 

dynamiskt förhållningssätt där utrymme ges för den ökade handelsintegrationen. För att kunna 

nå de regionala hörnlösningarna bör länderna tillämpa en gemensam extern ankare som 

kortsiktigt kan bidra till målet om att regionen ska uppvisa en stabil växelkurs. Själva 

förekomsten av extern ankare i en högt integrerad region är av största vikt. Dock bör det 
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mellan ankarlandet och ekonomin som låser sin valuta inte förekomma för stor 

konjunkturasymmetri ifall större externa chocker skulle uppstå, då möjligheten till oberoende 

penningpolitik inte längre är möjlig. En mer likartad penningpolitik efterfrågas troligen vid 

konjunkturkorrelationer inom regionen, vilket minskar risken för konflikter (Hawkins & 

Masson 2003b). Växelkurssystemet ska för regionens alla länder dessutom vara kompatibelt 

både ekonomiskt och politiskt för att nå hörnlösningarna, vilket bland annat påverkas av 

handeln, finanspolitiken och den finansiella sektorn. På längre sikt kan en gemensam valuta 

introduceras i regionen och på så sätt nå en fullständig regional valutaunion (Bénassy-Quere 

& Cæuré 2005).  

3.2 Lagen om ett pris 

Beroende på graden av ekonomisk integration och hur öppen en ekonomi är kan priser för 

samma homogena produkt variera i olika länder. En allt mer öppen och integrerad ekonomi 

kan därmed i större grad väntas leva upp till lagen om ett pris (LOP), än de som är mer 

stängda och inte lika integrerade. Eftersom att euroområdet enligt bland andra Artus et.al. 

(2005) inte lever upp till kriterier för en optimal valutaunion, bl.a. då reallöneflexibiliteten 

inte är hög nog, möter dock euroländer troligen inte heller LOP.  

Jevons (1965) formulerade en teori som beskrev varför priser vid ett givet tillfälle bör 

vara lika. Han menar att det för en homogen vara gäller att det i en öppen marknad, vid ett 

givet tillfälle inte kan existera mer än ett pris. Enligt Jevons (1965) beror det på att om två 

enheter av en vara är lika i alla avseenden, såsom kvalitet och utseende, har en konsument 

ingen anledning att föredra den ena framför den andra. Eftersom konsumenter inte är villiga 

att betala skilda priser medför det att två enheter av en vara vid en given tidpunkt rimligtvis 

måste kosta lika mycket. Om det däremot finns skillnader i exempelvis kvalitet eller utseende 

kan priser variera, eftersom konsumenternas preferenser skiljer sig åt.  

LOP kan användas som ett mått på ekonomisk integration då man menar att ekonomier 

är integrerade när prisskillnader, med hänsyn till transaktionskostnader, inte förekommer 

(Arribas Fernádez 2006). Att använda LOP som ett mått på ekonomisk integration kan enligt 

Arribas Fernández et.al (2006) vara problematiskt då LOP grundar sig på antagandena att 

varor är homogena och att perfekt konkurrens råder. I praktiken finner man sällan de 

omständigheterna på grund av att tullar, transportkostnader och andra handelshinder 

förekommer och då man till stor del handlar med differentierade varor. Eftersom ekonomier 

inte är tillräckligt integrerade bör LOP inte användas som ett mått på ekonomisk integration.  
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3.3 Tredje gradens prisdiskriminering 

Inom teorin för prisdiskriminering förekommer tre olika grader. Den första graden innebär att 

producenten sätter ett pris baserat på den enskilda konsumentens betalningsvilja (Pigou 1932). 

Producenten måste därmed förhandla om priset med varje enskild konsument. Första gradens 

prisdiskriminering är sällan tillämpbar i praktiken, då den i princip endast observeras på 

auktionsmarknaden. Andra gradens prisdiskriminering innebär att producenten sätter olika 

priser på en vara beroende på vilken kvantitet man handlar; en större kvantitet ger ett lägre 

enhetspris och vice versa (Pigou 1932). Prisdiskriminering av andra graden är inte tillämpbar i 

denna undersökning då prisnivåindex är baserade på styckpris och inte enhetspriser, som i sin 

tur beror på kvantitet.  

I denna studie är istället tredje gradens prisdiskriminering relevant. Lokal prissättning i 

kombination med en rörlig växelkurs öppnar nämligen upp möjligheterna för företag att 

prisdiskriminera sina kunder, detta då det är möjligt att konsumenter i ett land betalar ett pris 

som skiljer sig från det pris som andra konsumenter betalar i andra länder. Tredje gradens 

prisdiskriminering förekommer när ett företag sätter olika priser för samma produkt för olika 

potentiella konsumentgrupper, exempelvis konsumenter i olika länder. Produktens olika priser 

sätts utifrån konsumtionsmönster och efterfrågans priselasticitet. På grund av skillnader i 

konsumenters inkomst, smak och möjligheter till substitut har olika grupper olika 

betalningsviljor, vilket ger segmenterade priser (Pigou 1932). I förhållande till EU kan alltså 

samma produkt komma att säljas till olika priser i olika medlemsländer.  

3.4 Marknadsintegrationens inverkan på priset 

Enligt Friberg (2003) är en marknad en region där priser inom kort konvergerar efter att 

hänsyn tagits till transportkostnader. Prisutvecklingen påverkas av prisläget på närliggande 

marknader och graden av arbitrage. Om produkter enkelt och till inte allt för höga kostnader 

kan handlas mellan marknader kommer priserna genom arbitrage att jämnas ut. Utjämning 

bidrar därmed till att LOP går mot att hålla och att kunder allt mindre prisdiskrimineras. 

På marknader med fullständig konkurrens, där produktens pris är lika med 

marginalkostnaden, kommer en högre marginalkostnad ge ett högre pris. På marknader med 

ofullständig konkurrens sätts priset ovanför marginalkostnaden. Efterfrågans priselasticitet 

och marknadsstruktur, där den sistnämnda bl.a. påverkas av antal aktiva företag, respektive 

företags marknadsandel samt i vilken form konkurrensen utövas, avgör hur mycket ovanför 
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marginalkostnaden som priset sätts (Friberg 2003). Marknader som allt mer närmar sig 

fullständig konkurrens går mot lägre priser, förutsatt att andra barriärer inte stör marknaden. 

På marknader med utländska aktörer kan konkurrensen förväntas hårdna, vilket ger 

ytterligare effekt på priset. Förekommer lägre handelshinder och transaktionskostnader finns 

framförallt två effekter av marknadsintegration och den ena berör prisutjämning. Produktens 

pris på segmenterade marknader bestäms utifrån konkurrens, efterfrågans priselasticitet, 

skatter och marginalkostnad. Om samma produkt säljs till olika priser på olika marknader 

inverkar de olika variablerna i olika utsträckning på priset. De lägre handelshindren främjar 

förekomsten av arbitrage och situationen kommer att bidra till att priset på produkten stiger i 

det ena landet, samtidigt som det sjunker i det andra landet (Friberg 2003).  

En annan effekt av ökad marknadsintegration är allt lägre priser på samtliga integrerade 

marknader på grund av ökad konkurrens. Då respektive företag delvis producerar till fasta 

kostnader kommer en allt större produktion innebära utnyttjande av skalfördelar. Lägre 

handelsrestriktioner och integrerade marknader ger ökad konkurrens. Detta medför att det för 

den numera större marknaden finns utrymme för ett mindre antal företag att operera med 

vinst. De kvarlevande företagen kommer på grund av skalfördelar att producera en större 

volym till en lägre genomsnittlig styckkostnad (Friberg 2003).   

3.5 Balassa-Samuelsoneffekten  

Balassa-Samuelsoneffekten belyser orsaker till olika länders skilda prisnivåer och varför 

avvikelser från köpkraftsparitetsvillkoret uppstår. De menar att produktivitetsnivån för 

handelsvaror varierar mellan fattiga och rika länder genom att rika länder tenderar att ha en 

högre produktivitetsnivå för handelsvaror. Samtidigt råder en mer jämn nivå för produktivitet 

av ickehandelsvaror. Skillnader i produktivitet för handelsvaror och ickehandelsvaror är 

därmed större i rika än i fattiga länder (Balassa 1964).  

När fullständig konkurrens råder utgår teorin ifrån att produktens pris är lika med 

marginalkostnaden samt att högre produktivitet resulterar i högre löner. Om arbetskraften är 

rörlig kommer löner att stiga såväl i sektorn för handelsvaror som i sektorn för 

ickehandelsvaror. För att kompensera för ökade löner i sektorn för ickehandelsvaror kommer 

produkter även i denna sektor att få högre priser. Kontentan blir att löner och priser stiger i 

hela ekonomin i de länder som har en hög produktivitetstillväxt, relativt länder med låg 

produktivitetstillväxt. Eftersom att priser för handelsvaror konvergerar när handelshinder 
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elimineras, bortsett från effekter av transportkostnader, kommer prisskillnaderna inom sektorn 

för handelsvaror att minska mellan hög- och lågproduktiva länder. Samma utveckling gäller 

dock inte för ickehandelsvaror (Balassa 1964). Ökade produktivitetsskillnader mellan länder 

kommer alltså att öka prisspridningen för ickehandelsvaror. 
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4. REGRESSIONSMODELL 

Metoden som används för att kunna besvara uppsatsens frågeställning är regressionsanalys på 

tidsseriedata. Två typer av konvergens kontrolleras för i undersökningen; sigma- och 

betakonvergens. Sigmakonvergens förekommer när prisspridningen mellan länder minskar 

över tid. I denna undersökning används variationskoefficienten för respektive produktgrupp 

som beroende variabel när man kontrollerar för sigmakonvergens. Sigmakonvergens är en 

förenklad modell som visar hur de två grupperna förhåller sig till ett medelvärde av prisnivån 

i euroländer respektive icke-euroländer. Modellen är begränsad då den inte kan visa hur priser 

rör sig, det vill säga i vilka länder priser sjunker eller ökar. Det som går att utläsa är endast ett 

förhållande till medelvärdet, det vill säga om prisskillnader mellan euroländer och icke-

euroländer minskar eller ökar i förhållande till respektive grupps medelvärde. Det medför att 

prisnivån kan stiga eller sjunka inom hela gruppen, men den variationen kan inte fångas upp 

av modellen. 

Betakonvergens innebär att det finns en negativ korrelation mellan den ursprungliga 

prisnivån och prisutvecklingen över tid. I modellen antas kapital ha en avtagande avkastning, 

därför bör länder med låg prisnivå konvergera snabbare än länder med hög prisnivå  (Barro & 

Sala-i-Martin 2004). Med hjälp av betakoefficienten från regressionerna kan 

konvergenshastigheten för respektive produktgrupp beräknas. Det man med modellen inte kan 

förutsäga är vilken prisnivå som länder går mot, det vill säga om den generella prisnivån 

sjunker eller ökar. Modellen kan förutsäga vilka produktgrupper som visar tecken på att 

konvergera snabbare än andra och om det sker en snabbare konvergens för en produktgrupp 

inom euroländer eller icke-euroländer.   

4.1 Regressionsmodell sigmakonvergens 

Den funktionsform som används i regressionen är linjär, vilket innebär att lutningen 

mellan den beroende och den oberoende variabeln är konstant (Studenmund 2011). 

Variationskoefficienten
1

 (CV) för prisnivåindex är den beroende variabeln i respektive 

regression för de 21 produktgrupperna och den ska visa om prisspridningen förändras över 

tid. Denna variabel ges genom att dividera standardavvikelsen med medelvärdet, för att sedan 

multiplicera kvoten med 100 (Edling & Hedström 2003, s. 32). 

                                                 
1
 CV = 

                

                             
 x 100 



 

   19 

 

 När en variabel förändras med en enhet kommer CV att förändras med βn, förutsatt att övriga 

variabler hålls konstanta. Denna form används då vi utifrån spridningsdiagram för respektive 

produktgrupp kunde urskilja ett relativt linjärt samband mellan tid och den beroende 

variabeln. Då ett perfekt linjärt samband dock inte existerar är denna modell inte helt ultimat, 

men vi anser den ändå vara den mest lämpade modellen. Variablerna i regressionerna är 

följande: 

CVi = variationskoefficient för prisnivåindex till respektive produkt, uttryckt i procentuella 

termer 

α = konstant 

βn = lutningskoefficient 

TID = tidstrend 

EURO = dummyvariabel som antar 1 om landet har euro som valuta, annars antar variabeln 0  

TID * EURO = interaktionsterm mellan tid och euron  

CVBNP = variationskoefficient för bruttonationalprodukt 

ε = felkorrigeringsterm  

Regressionsanalysen utförs i två steg för respektive produktgrupp för att kunna urskilja om de 

oberoende variablernas effekt på variationskoefficienten förändras när ytterligare variabler 

inkluderas samt för att kontrollera för korrelation mellan den beroende variabeln och CVBNP. 

Nedan anges regressionsformen för den empiriska undersökningen i det första steget: 

1) CVi = α + β1 * TID + β2 * EURO + β3 * TID * EURO + ε  

I denna modell anges prisspridning över tid i euroländer och icke-euroländer där en 

dummyvariabel skiljer dem åt. För att visa på en tydlig euroeffekt inom euroländerna 

förväntas estimaten för interaktionstermen och tidstrendvariabeln vara negativa. Estimatet för 

tidstrendvariabeln förväntas vara negativ och signifikant för att visa på att prisspridningen 

minskar över tid inom övriga EU-länder. I regressionsmodell två inkluderas ytterligare en 

variabel, variationskoefficienten för BNP per capita. Variabeln inkluderas för att undersöka 

om produktivitetsskillnader mellan länder kan förklara prisskillnader. På grund av 

förekomsten av konvergenskriterier antas länder ha olika ekonomiska förutsättningar, därmed 
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bör produktivitetsskillnader mellan länderna förekomma. Orsaken till varför 

produktivitetsskillnader lyfts fram som en orsak till priskonvergens grundar sig på Balassa-

Samuelsoneffekten. Utifrån denna teori antas länder med högre produktivitet karaktäriseras av 

högre löner och därmed högre priser. På motsvarande sätt har länder med lägre produktivitet 

också lägre priser. 

Regressionsformen för den empiriska undersökningen i det andra steget är följande: 

2) CVi = α + β1 * TID + β2 * EURO + β3 * TID * EURO + β4 * CVBNP + ε. .  

Tabell 1. Tabell av regressionens variabler och förväntade värde 

 
      

   Variabel Källa Förväntat värde 

   CVᵢ Eurostat Beroende variabel 

   TID - - 

   EURO EU-upplysningen - 

   EURO*TID EU-upplysningen - 

   CVBNP Eurostat + 

 

     4.2 Förklaringar för inkluderade variabler 

Variationskoefficienten (CV) för prisnivåindex 

Den beroende variabeln i regressionen är variationskoefficienten för PNI för respektive 

regressionsmodell vid undersökning av sigmakonvergens. Detta innebär att spridning av pris 

undersöks över tid, om spridningen minskar går priser mot att bli mer lika. Att använda 

variationskoefficienten som ett spridningsmått innebär att man oberoende av skala för det 

man undersöker enkelt kan jämföra spridningen mellan olika variabler (Edling & Hedström 

2003, s. 32). Då vi i denna uppsats för euroländer och icke-euroländer avser mäta 

priskonvergens inom varje produktgrupp anser vi detta vara det mest lämpade måttet att 

använda. Metoden har dessutom använts i tidigare studier för att mäta sigmakonvergens, 

vilket ytterligare berättigar dess användningsområde. 

Inom varje produkt har medelvärde och standardavvikelse för varje år beräknats. På 

grund av att undersökningen skiljer på prisspridning inom de länder som till och med 2001 

antagit euro som valuta och övriga länder inom EU har därför två medelvärden och 

standardavvikelser för varje år räknats ut, vilket även innebär att vi inom varje produktgrupp 

och för respektive år har räknat ut två variationskoefficienter.  
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Sigmakonvergens kan påvisas om variationskoefficienten sjunker över tid, vilket innebär att 

avvikelsen från medelvärdet minskar.  

Som tidigare angetts används 21 varor och tjänster. Eurostat grupperar data för 

prisnivåindex för varor och tjänster i olika nivåer och i denna undersökning används data som 

av Eurostat ges på en sådan detaljerad nivå som möjligt. Detta görs för att i möjligaste mån 

kunna urskilja specifika produkter. Anledningen till varför just de 21 produktgrupperna ligger 

till grund för undersökningen beror att vi vill få en så varierad och bred bild som möjligt för 

vilka produktgrupper där priser konvergerar.  

Interaktionsterm TID och EURO  

Denna variabel kombinerar tidstrendvariabeln med interaktionstermen för att kunna urskilja 

om priskonvergensen är större i euroländer i förhållande till icke-euroländer (Fox 2008, s. 

136). Det estimerade betavärdet för tidstrendvariabeln adderas med det estimerade betavärdet 

för interaktionstermen. En tydlig euroeffekt kan uttydas om både tidstrendvariabeln och 

interaktionstermen är negativa. En svag euroeffekt kan urskiljas om interaktionstermen är 

negativ samtidigt som tidstrendvariabeln är positiv, men det adderade värdet av de båda 

koefficienterna är totalt negativt. När interaktionstermen är positiv samtidigt som 

tidstrendvariabeln är negativ kommer priser att konvergera med mindre i euroländer jämfört 

med icke-euroländer. 

Tidstrendvariabel 

För att kunna urskilja förändring i variationskoefficienten över tid inom icke-euroländer 

används en tidstrendvariabel. Genom att vi förväntar oss att standardavvikelsen för PNI 

minskar över tid bör estimatet ha ett negativt värde. För att urskilja förändringar i 

variationskoefficienten för euroländer används en dummyvariabel.  

Dummyvariabel Euro 

Dummyvariabeln används för att sortera ut vilka länder som till och med 2001 hade antagit 

euro som valuta. Variabeln antar värdet 1 för de länder som antog euro som valuta före 2002. 

Variabeln antar värdet 0 för länder inom EU som inte antog euro som valuta före 2002. Även 

denna variabel väntas vara negativ då prisspridningen förväntas vara lägre i de länder som 

antagit euro som valuta.  
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CVBNP 

BNP per capita används i denna undersökning som ett mått för produktivitet och inkluderas 

för att kunna visa om skillnader i ländernas produktivitetsnivå påverkar prisspridningen. Detta 

studeras och analyseras i förhållande till Balassa-Samuelsoneffekten. För varje år har vi 

räknat ut separata medelvärden och standardavvikelser för euroländer och icke-euroländer, 

vilka sedan används för att beräkna variationskoefficienten för BNP per capita (CVBNP) för 

respektive grupp. Variationskoefficienten ges som tidigare nämnts genom att dividera 

standardavvikelsen med medelvärdet, för att sedan multipliceras med 100 (Edling & 

Hedström 2003, s. 32). Anledningen till varför rådata för BNP per capita inte används är att 

då den beroende variabeln uttrycks som en variationskoefficient måste även denna oberoende 

variabel göra detsamma. Balassa-Samuelson (1964) menar att produktivitetsskillnader 

indirekt påverkar prisspridning mellan länder, genom att högproduktiva länder förväntas ha 

högre prisnivå jämfört med lågproduktiva länder. Utifrån detta förväntar vi oss att en minskad 

produktivitetsskillnad ger en större priskonvergens och estimatet för CVBNP bör därför vara 

positivt. Om produktivitetsskillnader minskar mellan länder skulle man därmed kunna 

förvänta sig att priser blir mer lika. 

Produktivitet kan mätas och definieras på olika sätt. I enkla termer kan BNP per capita 

ses som ett mått på detta, då det mäter värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett 

land under en given period. Beroende på hur man definierar produktivitet skulle BNP per 

capita dock kunna vara en för generell variabel att inkludera. Vidare är produktivitet för 

tjänster svårare att mäta än för varor, vilket innebär att data för BNP per capita troligen inte 

ger en lika rättvis bild av produktivitet inom tjänstesektorn som inom varusektorn.  

4.3 Regressionsmodell betakonvergens   

En kompletterande metod för att studera om prisspridningen minskar är att undersöka för 

betakonvergens. Betakonvergens förekommer när korrelationen mellan den ursprungliga 

prisnivån och förändringen i pris över tid är negativ (Higgins, Levy & Young 2008). Barro 

och Sala-i-Martin (2004) som utvecklade modellen antar att prisnivåer mellan länder ska 

jämnas ut då länder med låg prisnivå bör konvergera snabbare än länder med hög prisnivå. 

Antagandet baseras på neoklassiska tillväxtmodeller där kapital har en avtagande avkastning 

och där ekonomierna i det långa loppet hamnar i samma jämviktsläge. På grund av kapitalets 

avtagande avkastning bör länder med lägre inkomst ha en snabbare tillväxt än länder med 

högre inkomst (Barro 1991).  
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Betakonvergens undersöks i två steg, med och utan produktivitetsskillnader. Den första 

formeln för att beräkna betakonvergens är följande:  

 
 

 
 * [ln(P2011,g,i) - ln(P1999,g,i)] = α + β1ln(P1999,g,i ) + ε       

T står för antal år som inkluderas i perioden, g står för respektive produktgrupp som 

undersöks och i visar vilket land det avser. Modellen för betakonvergens baseras på data som 

är logaritmerad. Betakonvergens förekommer när koefficienten framför den enda oberoende 

variabeln är signifikant och negativ. Ju större koefficienten är i absoluta värden, desto mer 

konvergerar priset mellan länderna för respektive produktgrupp. För att sedan räkna ut 

konvergenshastigheten (λ) används formeln: 

λ = - 
 

 
 * ln(1+β*T)   

Konvergenshastigheten visar hur snabbt priserna går mot att bli lika mellan de länder som 

inkluderas i undersökningen. I undersökningen kan endast storleken på variabeln som anger 

hastigheten jämföras. 

I regressionsmodell 2 inkluderas variationskoefficienten för BNP per capita som en 

förklarande variabel. Variabeln inkluderas för att urskilja om produktivitetsskillnader har en 

signifikant inverkan på betakonvergens samt för att återigen kontrollera för korrelation mellan 

den beroende variabeln och CVBNP. CVBNP förväntas ha en positiv men avtagande 

inverkan på den beroende variabeln.  

 

 
 * [ln(P2011,g,i) - ln(P1999,g,i)] = α + β1ln(P1999,g,i ) + β2CVBNP + ε 

4.4 Modellernas tillförlitlighet och tolkning av konvergens 

För att undersöka huruvida variablerna är stationära och därmed hur tillförlitliga resultaten är 

har ett utökat Dickey-Fullertest genomförts på data för respektive produktgrupp på den 

beroende variabeln. För att en variabel ska vara stationär ska p-värdet som ges av det utökade 

Dickey-Fullertestet vara lägre eller lika med än den givna signifikansnivån. I de fall där testen 

haft höga p-värden, vilket kan tyda på att variabeln är icke-stationär, har Engle-Grangers test 

för kointegration genomförts. Detta test innebär att man testar för stationäritet i 

felkorrigeringstermen. Alla variabler är stationära enligt testen som genomförts. Detta innebär 

att variablerna inte visar på skensamband, utan de är tillförlitliga. En variabel är stationär om 

medelvärdet och variansen över tid är konstanta. Vidare måste korrelationen mellan två olika 
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värden av tidsserien uteslutande bero på det tidsmässiga avståndet och inte vilket tillfälle 

observationen gjordes (Studenmund 2011).  

Utifrån de estimerade koefficienterna har de olika produktgrupperna kategoriserats utifrån 

tre olika konvergenshastigheter, närmare bestämt hög, medel och låg konvergenshastighet. En 

låg hastighet definieras som en konvergenshastighet mellan 1 – 5 % per år, 

medelkonvergenshastighet mellan 5 – 10 % per år och en hög hastighet är en 

konvergenshastighet på över 10 % per år. I tabell 2 – 5 i kommande avsnitt sorteras 

produktgrupperna efter konvergenshastigheten.  

Produktgrupper där signifikant beta- och sigmakonvergens förekommer anses priser ha 

konvergerat. Produktgrupper som uppvisar en signifikant betakoefficient över 0,4 i absoluta 

tal, men inte signifikant sigmakonvergens tolkas även de som konvergerande (Europeiska 

kommissionen 2001, s.4). Förekommer endast betakonvergens under 0,4 i absoluta tal eller 

sigmakonvergens kan priskonvergens helt och hållet inte bevisas.  

4.5 Data 

Undersökningen som görs i denna uppsats bygger på sekundärdata, hämtad från Eurostat 

(2013a) som anges på årsbasis. Eurostat erbjuder data för prisnivåindex och BNP per capita 

för alla 27 länder under 1999 – 2011. Studien grundar sig på data för prisnivåindex för 21 

varor och tjänster samt för BNP per capita för respektive land. Data för produktgruppernas 

prisnivåindex delas upp i två grupper, utifrån om ett land är ett euroland eller ett icke-

euroland. Då varje enskild regression inkluderar båda gruppernas variationskoefficienter, ett 

för respektive år, bygger varje gjord regression på 26 observationer. Detta kan tyckas vara få 

observationer, men då data för prisnivåindex för 15 av de 27 länderna som studeras endast ges 

från och med 1999 kan antal observationer av denna anledning inte utökas.  

Data till den beroende variabeln är den mest väsentliga då den anger prisnivåindex 

(PNI) för de 21 produktgrupperna. PNI anger prisspridningen för varje produkt under 

respektive år i de 27 länderna. På grund av differentierade produkter kan varukorgen skilja sig 

åt mellan länder. Om man använder data för köpkraftsparitet för att jämföra statistik över tid 

blir det därmed inte aktuellt att justera för inflation då data för köpkraftsparitet anger hur 

situationen såg ut vid den givna tidpunkten. Försiktighet ska därmed vidtas vid användande av 

data som har köpkraftspariteten som grund, dock har Eurostat själva använt 

variationskoefficienten av PNI för att mäta prisspridning. PNI är ett indexvärde där varje 
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värde visar på avvikelser från det genomsnittliga indexvärdet (100) som baseras på alla 27 

EU-länder. Ett högre värde än 100 visar att landet har ett högre pris på produkten än 

genomsnittet och ett lägre värde än 100 visar på det motsatta (Kurkowiak 2012). I 

regressionen för betakonvergens används samma data men den logaritmeras då modellen 

kräver det. 

Data för BNP per capita ligger till grund för den oberoende variabeln CVBNP. CVBNP 

anger variationskoefficienten för BNP per capita.  Hämtad data för BNP per capita anger dess 

volym mätt i miljoner euro vid rådande marknadspris (Eurostat 2013b).  

Dummyvariabeln som används i regressionen anger om ett land har antagit euro som 

valuta eller inte. Den information som används för dummyvariabeln anger om och i sådant 

fall när ett land antog euro som valuta (EU-upplysningen 2013c). 

Regressionen inkluderar endast ett fåtal av de variabler som i själva verket påverkar 

prisutvecklingen. Relevanta variabler som det inte erbjuds någon data till är sådana som 

skulle kunna visa på marknaders imperfektioner och prisdiskriminering samt mått på 

kundernas smak. Dessutom är även effekter av minskning eller eliminering av 

transaktionskostnader högst relevant för prisutvecklingen. 
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5. RESULTAT  

5.1 Beskrivande statistik för sigmakonvergens 

I nedanstående tabell för beskrivande statistik redovisas respektive variabels medelvärde, 

median, min- och maxvärde samt standardavvikelse i modellen för sigmakonvergens.  

Tabell 2. Beskrivande statistik sigmakonvergens  

        
 

Beroende variabel Medel Median Minimum Maximum Std. Dev 

 
 

CV Alkoholfria drycker            0.21884 0.21085 0.12426 0.31803 0.070179 

 
 

CV Alkoholhaltiga drycker 0.30204 0.30967 0.19261 0.43529 0.065317 

 
 

CV Bostadshus 0.39704 0.35057 0.22911 0.63580 0.16392 

 
 

CV Bröd och spannmål         0.25083 0.19631 0.082469 0.51376 0.15288 

 
 

CV Elektricitet, gas mm.      0.28389 0.22967 0.096733 0.65924 0.15727 

 
 

CV Fisk 0.18983 0.17014 0.094045 0.30777 0.13771 

 
 

CV Frukt och grönsaker       0.25209 0.22674 0.15000 0.38571 0.078726 

 
 

CV Hushållsapparater 0.10882 0.094388 0.059917 0.16910 0.042162 

 
 

CV Hälsa 0.38697 0.31873 0.15267 0.78538 0.23532 

 
 

CV Ickebostadsbyggnader 0.34578 0.30040 0.20721 0.54085 0.073348 

 
 

CV Kläder          0.13051 0.10422 0.068445 0.29737 0.064765 

 
 

CV Kött 0.27007 0.22070 0.13943 0.46445 0.12249 

 
 

CV Mjölk, ost och ägg 0.17331 0.16350 0.099697 0.32793 0.062695 

 

 

CV Möbler, heminredning 

etc. 0.16946 0.13791 0.039055 0.33665 0.10351 

 
 

CV Oljor och fetter 0.15454 0.14646 0.088204 0.26894 0.052335 

 
 

CV Personlig transport 0.18022 0.17616 0.080410 0.27620 0.067679 

 
 

CV Restauranger och hotell 0.27909 0.23911 0.11491 0.49200 0.14683 

 
 

CV Skor 0.13595 0.12256 0.077419 0.24520 0.047471 

 
 

CV Tobak 0.48197 0.39181 0.25047 0.79903 0.19464 

 
 

CV Transportservice 0.35013 0.30508 0.16034 0.64369 0.16650 

 
 

CV Utbildning 0.57194 0.58993 0.24343 0.88993 0.24946 

 
        
 

Oberoende variabel Medel Median Minimum Maximum STDAV 

 
 

DUM  0.50000 0.50000 0.00000 1.0000 0.50990 

 
 

CVBNP 0.62417 0.57502 0.39173 1.0059 0.21377 

 
 

Tid 7.0000 7.0000 1.0000 13.000 3.8158 

 

 
Interaktionsterm 3.5000 0.50000 0.00000 13.000 4.4744 

 
        Medelvärdet för respektive produktgrupp representerar en genomsnittlig variationskoefficient 

för euroländerna samt icke-euroländerna, för den tidsperiod som använts. Utifrån tabell 2 kan 

man utläsa att medelvärdet för alla produktgrupper ligger mellan 0,10882 och 0,57194. Om 

variationskoefficienten är 0 förekommer ingen spridning i priser inom den produktgruppen. Ju 

högre variationskoefficienten är, desto högre är prisspridningen. Man kan utifrån tabell 2 

utläsa att alla produktgrupper har ett visst mått av prisspridning. Standardavvikelsen anger en 
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genomsnittlig avvikelse från medelvärdet. Om standardavvikelsen är stor, i förhållande till 

medelvärdet, förekommer stora variationer i variablernas värden. Genom att studera min- 

samt maxvärdet för produktgrupperna kan man kontrollera inom vilket intervall värdena 

ligger och därmed hur spridningen förhåller sig till medelvärdet.  

För exempelvis produktgruppen utbildning är den genomsnittliga 

variationskoefficienten 0,57194, för alla länderna mellan 1999 – 2011. Det innebär att priser 

inom den produktgruppen varierar kraftigt, jämfört med exempelvis hushållsapparater som 

har en variationskoefficient på 0,10882. Studerar man min- och maxvärdena för de två 

produktgrupperna kan man urskilja att värdena varierar inom ett större spann för utbildning, 

än för hushållsapparater. På samma vis kan man med hjälp av standardavvikelsen för båda 

produktgrupperna utläsa att variationen är större inom produktgruppen utbildning, än 

hushållsapparater. En standardavvikelse som är hög i förhållande till medelvärdet indikerar på 

en högre prisspridning inom den produktgruppen.  

Om variationskoefficienten minskar över tid förekommer sigmakonvergens, det vill 

säga att priser blir mer lika. Om variationskoefficienten istället ökar över tid förekommer 

prisdivergens. Utifrån den beskrivande statistiken kan man utläsa att det förekommer 

prisspridning inom alla produktgrupper och därmed är det motiverat att undersöka hur priser 

rör sig med hjälp av regressionsanalyser. När man kontrollerar för sigmakonvergens 

undersöks variationskoefficienten inom respektive produktgrupp för att se om den minskar.  
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5.2 Beskrivande statistik för betakonvergens 

I nedanstående tabell för beskrivande statistik redovisas respektive variabels medelvärde, 

median, min- och maxvärde samt standardavvikelse i modellen för betakonvergens. Den övre 

raden för respektive produktgrupp avser den beroende variabeln. Den nedre raden för 

respektive produktgrupp avser istället det logaritmerade värdet för prisnivåindex 1999, vilket 

är en av de två oberoende variablerna. Då den beskrivande statistiken för CVBNP är 

densamma som vid sigmakonvergens hänvisas läsaren till tabellen i avsnitt 5.1.  

Tabell 3. Beskrivande statistik betakonvergens 
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Värdena är logaritmerade av den anledningen att man förväntar sig ett negativt samband samt 

då vi mäter en procentuell förändring över tid. Den beskrivande statistiken för betakonvergens 

anger medelvärde, median, min- och maxvärdet samt standardavvikelsen för respektive 

logaritmerad variabel. Det innebär att den beskrivande statistiken endast gäller för 

logaritmerad data och inte för originaldata. Utifrån den beskrivande statistiken för 

betakonvergens är det därför inte relevant att göra några tolkningar. Om man avlogaritmerar 

data som ligger till grund för regressionerna för betakonvergens kommer det att motsvara den 

data som ligger till grund för regressionerna för sigmakonvergens. Däremot kommer en 

avlogaritmering av den beskrivande statistiken inte att motsvara den beskrivande statistiken 

för sigmakonvergens. Eftersom det är samma dataset som ligger till grund för regressionerna 

för sigmakonvergens samt betakonvergens hänvisas läsaren till tabell 2. Då vi utifrån den 

beskrivande statistiken för sigmakonvergens kan utläsa att prisspridning förekommer är det 

motiverat att även kontrollera för betakonvergens.    

5.3 Resultat för sigmakonvergens och betakonvergens  

I tabell 4 – 7 redovisas sammanställningar av resultaten från regressionerna för sigma- och 

betakonvergens. Resultaten presenteras separat för euroländer och icke-euroländer samt med 

eller utan produktivitetsskillnader. I tabellerna sorteras resultaten först efter signifikant 

priskonvergens och därefter konvergenshastighet. De produktgrupper som i tabellerna är 

grönmarkerade uppvisar signifikant priskonvergens. I tabell 6 – 7 har även signifikanta 

resultat för produktivitetsskillnader färgmarkerats när signifikant priskonvergens förekommer. 

Fullständiga resultat för sigmakonvergens återfinns i appendix 4. Anledningen till varför 

enskilda produktgrupper undersöks beror på en ökad möjlighet till att undersöka 

prisutvecklingen på en mer detaljerad nivå, än om man istället undersökt exempelvis ett helt 

lands totala prisutveckling. Kategorierna är uppdelade med och utan produktivitetsskillnader 

på grund av att man med hjälp av denna variabel kan få en övergripande indikation på om en 

regions ekonomiska klimat beror på skillnader i produktivitet, snarare än en gemensam valuta.  
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Tabell 4. Euroländer utan produktivitetsskillnader 

 

Tabell 5. Icke-euroländer utan produktivitetsskillnader
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Betakoefficienten redovisas i kolumn två i tabellerna. Resultaten visar att betakonvergens 

förekommer i högre grad inom icke-euroländer än euroländer, då alla produktgrupper förutom 

en visar på en signifikant betakonvergens i icke-euroländer. Inom euroländer är det endast sex 

av produktgrupperna som uppvisar signifikant betakonvergens. För de produktgrupperna som 

inte uppvisar betakonvergens kan man inte fastställa om priskonvergens förekommit. 

Europeiska kommissionen (2001) menar att konvergens förekommer antingen när signifikant 

sigma- och betakonvergens är närvarande, eller när endast betakoefficienten är signifikant och 

större än 0,4 i absoluta tal. Av de produktgrupper inom euroländer och icke-euroländer som 

uppvisar både beta- och sigmakonvergens anses därmed priser konvergera. För den 

produktgrupp inom euroländer som påvisar betakonvergens men inte sigmakonvergens kan 

priset inte ha ansetts konvergera, då betakoefficienten inte är större än 0,4. 

Signifikant sigmakonvergens förekommer inom nästan alla produktgrupper inom både 

euroländer och icke-euroländer. Detta kan utifrån resultaten för euroländer utläsas genom att 

tidstrendvariabeln är signifikant negativ medan interaktionstermen är signifikant positiv, men 

att värdet av de adderade estimaten fortfarande är negativt. Värden för interaktionstermen och 

tidstrendvariabeln återfinns i appendix 4. När värdet av det adderade estimatet är negativt 

minskar prisspridningen över tid inom euroländer. Inom icke-euroländer kan en signifikant 

sigmakonvergens utläsas genom att tidstrendvariabeln är signifikant negativ, vilket innebär att 

prisspridningen minskar över tid. Inom euroländer uppvisar ett fåtal produktgrupper att en 

signifikant positiv sigmakonvergens förekommer. Eftersom de produktgrupperna inte 

uppvisar en signifikant betakonvergens kan en ökad prisspridning inte fastställas.  

Den enda produktgrupp som inom euroländer uppvisar en svag euroeffekt är 

hushållsapparater. En svag euroeffekt förekommer då tidstrendvariabeln i regressionen för 

sigmakonvergens är positiv samtidigt som interaktionstermen är negativ och det adderade 

värdet av variablerna är negativt. I appendix 4 redovisas resultaten från regressionen för 

sigmakonvergens. Produktgruppen hushållsapparater uppvisar även en signifikant 

betakonvergens och därmed kan en svag euroeffekt fastställas. Inom icke-euroländer är 

hushållsapparater den enda produktgrupp där priskonvergens inte förekommer. 

Den enda produktgruppen som utifrån regressionerna för sigmakonvergens (se appendix 

4) anses uppvisa en tydlig euroeffekt är restauranger och hotell. En tydlig euroeffekt 

förekommer när både tidstrendvariabeln och interaktionstermen är signifikant negativa. Då 
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denna produktgrupp inom euroländer inte visar på en signifikant betakonvergens kan dock en 

definitiv euroeffekt inte fastslås. 

Resultaten för produktgruppen fisk uppvisar en hög konvergenshastighet inom 

euroländer och en låg konvergenshastighet inom icke-euroländer. Produktgruppen fisk anses 

ändå konvergera mer inom icke-euroländer, då den har en högre sigmakonvergens i den 

gruppen än i euroländer. Sigmakonvergens påvisar hur mycket priser har konvergerat och 

därför kan man jämföra storleken på estimatet för sigmakonvergens för att få en indikation på 

om en viss produktgrupp konvergerat mer inom euroländer eller icke-euroländer. Att endast 

sigmakonvergens diskuteras i förhållande till storleken på konvergens är på grund av att 

betakonvergens endast anger hastighet och inte hur mycket priser konvergerar. 

Några ytterligare produktgrupper uppvisar liknande resultat som produktgruppen fisk, 

dvs. där konvergenshastigheten är högre inom euroländer och lägre inom icke-euroländer men 

där produktgrupperna ändå anses konvergera mer inom icke-euroländer. Eftersom 

sigmakonvergensen för produktgrupperna är större inom icke-euroländer än inom euroländer 

konvergerar priser mer inom icke-euroländer. De produktgrupper som uppvisar den typen av 

resultat är möbler mm. och transportservice. Gällande produktgruppen personliga 

transportmedel är konvergenshastigheten fortfarande högre inom euroländer och lägre inom 

icke-euroländer, dock förekommer ingen signifikant sigmakonvergens inom euroländer, vilket 

det gör i icke-euroländer. Av den anledningen kan det inte bevisas att priset har konvergerat i 

euroländer, vilket det har gjort i icke-euroländer.   

Värt att notera är att även om det förekommer betakonvergens för ett mindre antal 

produktgrupper inom euroländerna är det fler produktgrupper inom euroländerna som visar på 

en hög konvergenshastighet, i förhållande till icke-euroländer.   
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Tabell 6. Euroländer med produktivitetsskillnader 

 

Tabell 7. Icke-euroländer med produktivitetsskillnader 
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Resultaten för både euroländer och icke-euroländer påverkas liknande när regressionerna för 

sigma- och betakonvergens utökas till att även inkludera CVBNP. Antalet produktgrupper 

som påvisar signifikant priskonvergens minskar både inom icke-euroländer och euroländer 

när hänsyn tas till produktivitetsskillnader. Inom både euroländer och icke-euroländer ändras 

estimaten för sigmakonvergens från negativt till positivt samtidigt som estimatens storlek 

ökar markant, när hänsyn tas till produktivitetsskillnader. Detta innebär att prisspridningen för 

de produktgrupperna enligt resultaten ökar när hänsyn tas till produktivitetsskillnader. Det är 

dock mer troligt att multikolinearitet är orsaken till att estimatens tecken ändras när ytterligare 

en variabel inkluderas. Enligt Europeiska kommissionens (2001) definition på konvergens är 

enbart sigmakonvergens inte tillräckligt för att priskonvergens ska kunna bevisas.  

Eftersom estimatet för CVBNP i de flesta fall inte är signifikant inom någon av grupperna 

kan man utifrån resultatet konstatera att minskade produktivitetsskillnader inte har en 

inverkan på priskonvergensen. För en produktgrupp vardera inom euroländer och icke-

euroländer förekommer signifikant sigmakonvergens samtidigt som estimatet för 

betakonvergens är signifikant negativt och estimatet för CVBNP är signifikant positivt. Det 

innebär att resultaten för de två produktgrupperna kan visa att minskade 

produktivitetsskillnader ökar priskonvergensen. För ytterliggare en produktgrupp inom icke-

euroländer, tobak, uppvisar estimatet för CVBNP signifikant positivt resultat, men då 

sigmakonvergens inte förekommer och då betakoefficienten för produktgruppen är mindre än 

0,4 i absoluta tal kan produktivitetsskillnader inte anses påverka priskonvergensen.  

Estimatet för CVBNP inom produktgruppen kött har enligt resultatet en signifikant positiv 

inverkan på priskonvergensen inom euroländer, men eftersom estimatet för varken sigma- 

eller betakonvergens inte är signifikant anses inte priskonvergensen påverkas av 

produktivitetsskillnader. Inom icke-euroländer är det en produktgrupp, transportservice, där 

estimatet för CVBNP är signifikant negativ samtidigt som estimatet för betakonvergens är 

signifikant negativt. Eftersom att signifikant sigmakonvergens saknas och då estimatet för 

betakonvergens i absoluta tal är mindre än 0,4, kan minskade produktivitetsskillnader dock 

inte anses öka prisspridningen.   

5.4 Resultatens tillförlitlighet  

Inom samtliga produktgrupper stiger det justerade R
2
-värdet när CVBNP inkluderas i 

regressionen för betakonvergens. Detta gäller för både euroländer och icke-euroländer och 

resultatet för det återfinns i appendix 4 – 5. Enligt resultaten för sigmakonvergens (se 
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appendix 4) i regressionsmodell 1 är det justerade R
2
-värdet högt för flertalet produkter, då 

det ligger ovanför 85 %. Då det justerade R
2
-värdet stiger inom 14 produktgrupper när 

CVBNP inkluderas i regressionen skulle det kunna innebära att denna variabel kan förklara 

prisskillnader. Utifrån det justerade R
2
-värdet kommer det att stiga, sjunka eller vara 

oförändrat när en ytterligare variabel inkluderas, beroende på hur regressionens passform 

påverkas på bekostnad av förlust av frihetsgrad (Studenmund 2011, s. 53-54).  

I samband med att det justerade R
2
-värdet stiger när CVBNP inkluderas i regressionerna 

måste försiktighet vidtas, då det kan innebära multikolinearitet. Detta innebär att förändringen 

i en oberoende variabel kan förklaras med förändringar i en annan oberoende variabel. Att 

undersöka korrelationen mellan två eller fler variabler är en av flera metoder som kan 

användas för att kontrollera tillförlitligheten. Om värdet för korrelation har +1,0 råder perfekt 

positiv korrelation. Värdet för korrelation mellan CVBNP och den beroende variabeln vid 

sigmakonvergens är för samtliga produktgrupper positiva och varierar för flertalet 

produktgrupper mellan +0,71 och +0,99 (se appendix 2). Endast för alkoholhaltiga drycker 

visar värdet för korrelation på ett lägre värde, närmare bestämt +0,26. På grund av hög risk 

för multikolinearitet för resterande produktgrupper påverkas därmed resultatens tillförlitlighet 

negativt för sigmakonvergens. Problemet kan undvikas bland annat genom att öka antalet 

observationer, men som tidigare förklarats är det på grund av databrist inte möjligt i denna 

undersökning.  

Samtliga resultat för korrelation vid betakonvergens (se appendix 3) mellan de beroende 

variablerna och produktivitetsskillnader visar på negativa värden. För hushållsapparater är 

värdet -0,39 och för personliga transportmedel är värdet -0,44. För resterande 19 

produktgrupper varierar värdet för korrelation mellan -0,63 och -0,93, vilket innebär att 

tillförlitligheten för resultaten minskar. En negativ korrelation innebär att ju mer värdet för en 

variabel ökar, desto mer minskar värdet för en annan variabel och tvärtom. Variablerna beror 

därmed av varandra. Detta innebär att resultaten för betakonvergens är relativt tillförlitliga 

endast för personliga transportmedel och hushållsapparater.  

Inom åtta produktgrupper sjönk det justerade R
2
-värdet när variabeln CVBNP 

inkluderades i regressionen för sigmakonvergens, vilket ger en antydan om att variabeln är ett 

mindre bra mått för att förklara priskonvergens. Det justerade R
2
-värdet sjunker dock relativt 

lite, som mest lite drygt 2 %, vilket också kan tyda på multikolinearitet (Studenmund 2011).  
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6. ANALYS  

6.1 Priskonvergens i euroländer och i icke-euroländer  

Enligt resultaten i regressionsmodell 1 i föregående avsnitt förekommer priskonvergens i 

lägre utsträckning inom euroländerna, i förhållande till icke-euroländer. Inom icke-euroländer 

är det endast hushållsapparater som inte påvisar priskonvergens. 

Då prisskillnader enligt resultaten förekommer håller inte lagen om ett pris. Att priser 

inom EU-länder skiljer sig åt kan förklaras av att marknaden inte är tillräckligt öppen och 

därmed inte heller integrerad för att priser ska gå mot att likna varandra. En annan förklaring 

till prisskillnaderna, i förhållande till lagen om ett pris, är att produkterna inte är helt 

homogena och att konsumenter i olika länder därför har olika betalningsviljor för samma 

produktgrupp. Dessutom påverkar förekomsten av tullar, transportkostnader och andra 

handelshinder produktgruppens prisutveckling. I enlighet med Arribas Fernández et.al (2006) 

bör dock lagen om ett pris inte användas som mått på ekonomisk integration, då antagandena 

för denna teori om homogena varor och perfekt konkurrens sällan förekommer. Att 

segmenterade priser för samma produktgrupp förekommer i olika länder påvisar företagens 

möjlighet att tillämpa tredje gradens prisdiskriminering och att priser därmed sätts utifrån 

konsumtionsmönster och priselasticitet. Företag med stora marknadsandelar har större 

möjlighet att sätta ett högre pris ovanför marginalkostnaden än företag med lägre 

marknadsandelar. Om marknaden inte utsätts för internationell handel, och därigenom ökad 

konkurrens och arbitrage, ökar möjligheten för företagen att sätta olika priser på samma 

produkt i olika länder. 

Som tidigare har konstaterats råder en låg faktorrörlighet inom euroområdet. Den har 

därför inte kunnat utgöra en stabiliseringsfunktion vid asymmetriska chocker och 

relativprisförändringar och har därmed inte kunnat motverka bland annat stigande inflation 

inom euroländer. Om arbetskraften, i enlighet med Mundell (1961), hade varit mer rörlig hade 

hanteringen av asymmetriska chocker varit mer lätthanterlig och länders utveckling hade 

troligen varit mer enhetlig. Då resultaten också pekar på att priser för flertalet produktgrupper 

inom euroländer inte är flexibla, genom att de inte konvergerar, tyder resultaten återigen på att 

de inte bör ingå i eurosamarbetet där man tillämpar en fast växelkurs, detta då det försvårar 

möjligheten att enhetligt kunna möta asymmetriska chocker. I förhållande till Mundell (1961) 

utgör euroområdet därmed inte ett optimalt valutaområde, vilket också är i enlighet med Artus 

et.al. (2005). Icke-euroländer har till skillnad från euroländerna, vid förekomsten av låg 
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faktorrörlighet, kunnat kompensera med en rörlig växelkurs och individuell penningpolitik 

vid relativprisförändringar. Det skulle kunna förklara varför priser visar på konvergens för fler 

produktgrupper inom icke-euroländer.  

Frånvaron av priskonvergens i euroländer kan utifrån McKinnon (1963) förklaras av låg 

handelsöppenhet, då en hög handelsöppenhet ger mer lika priser på grund av konkurrens. 

Eftersom att många produktgrupper i euroländerna inte visar på priskonvergens råder inte 

tillräckligt hög handelsöppenhet och därmed heller inte tillräckligt rörliga priser för att 

tillämpa en fast växelkurs. Flexibla priser kan enligt McKinnon (1963) nämligen kompensera 

för förlusten av växelkursjusteringar. Den högre konvergensen inom icke-euroländer skulle i 

förhållande till McKinnon (1963) dock kunna förklaras av att en högre handelsöppenhet råder 

inom de länderna, i jämförelse med euroländer.  

Utifrån hur Kenen (1998) definierar en optimal valutaunion kan frånvaron av 

priskonvergens inom euroländer istället förklaras av låg produktdiversifiering. En högre 

spridning hade enligt honom bidragit med att en valutaunion med fast växelkurs bättre hade 

kunnat hantera externa chocker och att skadliga effekter, såsom stigande inflation, i högre 

omfattning hade kunnat motverkas. Om en låg produktionsdiversifiering råder även inom 

icke-euroländer kan priskonvergensen i förhållande till Kenen (1998) förklaras genom att de 

kan justera ekonomin med växelkursjusteringar och individuell penningpolitik. Utifrån 

resultaten var euroländerna i förhållande till teorin om optimala valutaområden alltså inte 

tillräckligt homogena för att kunna ingå i en gemensam valutaunion med fast växelkurs.  

I förhållande till Cartapanis och Dropsy (2005) kan frånvaron av priskonvergens inom 

euroländerna istället delvis förklaras av en låg finansiell mognad. Om euroområdet haft en 

hög sådan mognad hade det troligen bättre kunnat hantera valutafluktuationer och priser hade 

då med stor sannolikhet gått mot att likna varandra.  

Med utgångspunkt från kritiken som har framförts mot teorin om optimala 

valutaområden kan existensen av euron sedan 1999 anses vara en lång tid där 

medlemsländerna har haft stora möjligheter att närma sig en optimal valutaunion. Den ökade 

handelsintegrationen kan alltså inte anses ha påverkat att priser konvergerar i högre grad inom 

valutaunionen, i förhållande till icke-euroländer. Vilka länder som deltar i unionen har dock 

inte varit statiskt, utan antalet har ökat, vilket påverkar möjligheten att för hela unionen uppnå 

kriterier för en optimal valutaunion. Ju längre tid som går, utan att fler länder tillkommer i 

unionen, desto större blir chanserna att valutaunionen på sikt ska uppnå kriterierna för en 
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optimal valutaunion, vilket i sin tur troligen skulle påverka dess prisutveckling. Även om 

resultaten för euroländerna i vår studie påvisar en lägre konvergens än icke-euroländer kan 

denna valutaunion, i enlighet med Hawkins och Klau (2005), på sikt generera en homogen 

handelsstruktur och standardiserad finansmarknad, som i sin tur ger ett optimalt 

valutaområde. 

Eurosamarbetet följdes av EU:s regionalpolitiska integrationsinitiativ. Den solidaritet 

som samarbetet medförde underlättade troligen det fortsatta arbetet med en gemensam valuta. 

En lägre konvergens inom euroländer, i förhållande till icke-euroländer, påvisar dock att de 

ingående länderna inte var redo för den ‖hårda‖ och därmed fasta växelkurs samt den 

överstatliga penningpolitik som en valutaunion innebär, trots att valutaunionen åtminstone 

teoretiskt sett ger en ökad växelkurssäkerhet och lägre transaktionskostnader. Uppstår en 

inflationstakt i sådan utsträckning att ett aktivt agerande av centralbanken blir nödvändig kan 

den penningpolitiken inte anpassas till respektive lands behov. ECB:s agerande grundar sig på 

det genomsnittliga behovet och beroende på ländernas inflationstakter kommer 

penningpolitiken att påverka ekonomierna olika. En ekonomi med hög inflationstakt är 

troligen i behov av en kontraktiv penningpolitik och en ekonomi med låg inflationstakt är 

troligen istället i behov av en expansiv penningpolitik. Situationen ökar risken för 

prisspridning inom euroländer då det där är svårare att justera för individuella länders 

inflationstakter. Så länge olika inflationstakter råder kommer alltså en given förd 

penningpolitik därför att påverka inflationstakten, och därigenom också prisutvecklingen, 

olika.  

I förhållande till Bénassy-Queres och Cæurés (2005) resonemang var euroländerna 

alltså inte tillräckligt konjunkturkorrelerade samt hade de inte tillräckligt integrerad handel 

sinsemellan för att kunna utgöra ett optimalt valutaområde. För att euroländerna ska kunna 

uppnå ett sådant område bör det, enligt de författarna, även fokusera på att nå liknande 

strukturer gällande inkomst per capita och produktionsspecialisering. Om de enskilda 

euroländerna haft möjlighet till individuell penningpolitik och växelkursjusteringar, vilka är 

frånvarande i och med den ‖hårda‖ växelkursen, hade resultaten för priskonvergens troligen 

sett annorlunda ut. Detta genom att produktgrupperna då även i de länderna troligen skulle 

påvisat priskonvergens. Dock kan man vänta sig att ju högre konjunkturkorrelationen inom 

euroländerna har varit, desto större är sannolikheten att en mer enhetlig penningpolitik har 

efterfrågats och att den därmed har inverkat likartat på de ingående länderna.  
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För att kunna skapa en hållbar regional valutaunion med en fast växelkurs där 

prisutvecklingen går mot samma håll bör man, enligt Bénassy-Quere och Cæuré (2005), även 

ta hänsyn till regionens karaktär och val gjorda av regionens olika parter, för att på så sätt 

uppnå en viss grad av homogenitet. Att även uppnå de regionala hörnlösningarna ökar 

möjligheten för ett hållbart regionalt valutaområde. Behovet av växelkursjusteringar minskar 

om konjunktur- och andra ekonomiska strukturer mellan länderna är lika. Om detta behov 

inom euroländerna varit stort kan det vara en förklarande orsak till varför samma 

produktgrupp inom euroländer inte påvisat priskonvergens samtidigt som den produktgruppen 

påvisat priskonvergens inom icke-euroländer.  

Att växelkursskillnader är en orsak till graden av priskonvergens påvisas i tidigare 

studier av Gil-Parejaa och Sosvilla-Riverob (2008). Som tidigare nämnts menar de att länder 

med en instabil växelkurs har haft en högre prisspridning jämfört med länder med en stabilare 

växelkurs. Likaså menar Wolszczak-Derlacz (2008) att växelkursens instabilitet delvis 

förklarar konvergens. 

En alternativ förklaring till varför resultaten påvisar en lägre konvergens inom 

euroländer är att förarbetet med konvergenskriterierna gjorde ekonomierna mer lika, vilket 

påverkade prisutvecklingen före 1999. Förhållandet kan bekräftas utifrån tidigare studier som 

menar att en euroeffekt inte förekommer och att andra faktorer än en gemensam valuta har 

haft inverkan på priskonvergensen. Enligt tidigare studier har priser konvergerat under 1990-

talet när EU-samarbetet infördes och tullar eliminerats (Gil-Parejaa & Sosvilla-Riverob 2008, 

Wolszczak-Derlacz 2008, Aho & Åslund 2009). Gil-Parejaa och Sosvilla-Riverob (2008) 

menar även att förarbetet som låg till grund för att införa euron har haft en större inverkan på 

priskonvergensen i euroländerna än själva valutan i sig. Alltingon et.al (2005) samt Funke och 

Koske (2007) visar dock på andra resultat. Båda studierna pekar på att det förekommer en 

euroeffekt. Om förarbeten i och med konvergenskriterierna genomfördes i icke-euroländer 

kan arbetet ha påverkat priskonvergensen även där.  

En ökad marknadsintegration har i och med EU och den gemensamma valutan 

förekommit både inom euroländer och icke-euroländer. Bland annat på grund av 

effektivitetsvinsterna kan man dock förvänta sig att prisutvecklingen över nationsgränserna 

blir mer lik och att konvergenshastigheten är högre i euroländer än i övriga EU-länder. 

Resultaten visar dock på andra förhållanden. För de sex produktgrupper som visar på 

priskonvergens inom euroländer samtidigt som det förekommer priskonvergens inom icke-
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euroländer kan i förhållande till Friberg (2003) förklaras med att det inom de marknaderna 

förekommer marknadsintegration i samtliga EU-länder. De produktgrupper som inte påvisar 

priskonvergens kan marknadsintegration alltså inte sägas ha förekommit. Att samma marknad 

inom euroländer och icke-euroländer uppvisar olika resultat kan i förhållande till denna teori 

förklaras med att arbitrage inte inverkar i lika stor utsträckning inom euroländer som inom 

icke-euroländer. En annan förklarande orsak är att konkurrensen inte är lika hög för just de 

marknaderna inom euroländer och att företagen kan sätta ett pris betydligt högre ovanför 

marginalkostnaden, än inom icke-euroländer, även om skalfördelar utnyttjas.   

Resultaten visar att när priskonvergens väl förekommer är det fler produktgrupper inom 

euroländerna som visar på en hög konvergenshastighet, än inom icke-euroländer. Tidigare 

studier av Funke och Koske (2007) visar på ett omvänt resultat då konvergenshastigheten är 

lägre inom euroländerna samt att priser för ett större antal produktgrupper konvergerar inom 

vad som i denna studie motsvarar euroländer. Dock betonar de att konvergenshastigheten 

inom euroländer har ökat efter införandet av en gemensam valuta. Att det inom icke-

euroländer förekommer priskonvergens för fler produktgrupper med en lägre hastighet, i 

förhållande till euroländer, skulle kunna förklaras av att marknader med låg 

konvergenshastighet karaktäriseras av mer trögrörliga priser, än de marknaderna med hög 

konvergenshastighet. Prisjustering för en given produkt är enklare att påverka på en marknad i 

ett enskilt land, än i en valutaunion.  

För de sex produktgrupper som påvisar priskonvergens både inom euroländer och icke-

euroländer är konvergenshastigheten för samma produktgrupp olika mellan de båda 

grupperna. De produktgrupper som enligt resultaten visar på en hög konvergenshastighet sker 

prisutjämningen snabbare och att priser genom ökad ekonomisk integration därmed närmar 

sig lagen om ett pris med en högre hastighet, än de produktgrupper med en låg hastighet. I 

förhållande till Friberg (2003) skulle den högre hastigheten delvis kunna förklaras av att de 

marknaderna i större utsträckning har påverkats av konkurrens och arbitrage på närliggande 

marknader än de marknaderna med låg hastighet. Andra förklarande orsaker är att konkurrens, 

efterfrågans priselasticitet, skatter och marginalkostnader inverkar olikartat på priserna för 

samma produktgrupp mellan länderna.  

6.2 Påverkar produktivitetsskillnader priskonvergensen?  

Enligt Balassa-Samuelson (1964) påverkar produktivitetsskillnader utvecklingen för 

priskonvergens mellan länder. För produktgrupperna där produktivitetsskillnader visar sig ha 
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en signifikant positiv inverkan på priskonvergensen kommer en allt mer lik produktivitet att 

resultera i priskonvergens, förutsatt att priskonvergens förekommer. Resultaten visar att 

produktivitetsskillnader inte har en signifikant inverkan på priskonvergensen för de 

övervägande produktgrupperna inom varken euroländer och icke-euroländer. En regions 

ekonomiska klimat kan alltså inte förklaras av skillnader i produktivitet, framför en 

gemensam valuta. Där signifikanta resultat för produktivitetsskillnader väl förkommer kan 

avvikelser från köpkraftsparitetsvillkoret dock förklaras med hjälp av produktivitetsskillnader.  

Resultaten för regressionsmodell 2 visar att produktivitetsskillnader inte har en 

signifikant effekt för de allra flesta produktgrupperna. Det är endast en produktgrupp i 

euroländer respektive en i icke-euroländer där produktivitetsskillnader har en signifikant och 

positiv inverkan på priskonvergens, förutsatt att priskonvergens kan konstateras. Detta resultat 

stödjer därmed teorin om Balassa-Samuelsoneffekten, genom att produktivitetsskillnader har 

en förklarande effekt på prisspridningen. Utifrån resultatet kan vi med hjälp av denna teori 

därmed förklara varför köpkraftsparitetsvillkoret inte håller. Resultaten för de två 

produktgrupperna är även i enlighet med Wolszczak-Derlacz (2008) som menar att likheter i 

produktivitet snarare kan förklara priskonvergens än en gemensam valuta. 

Att produktivitetsskillnader inverkar positivt på priskonvergens kan utifrån Balassa-

Samuelsoneffekten förklaras av att de är handelsvaror, då priser för handelsvaror konvergerar 

när handelshinder elimineras. Huruvida produktgrupperna är handelsvaror eller icke-

handelsvaror framkommer dock inte av denna uppsats. Flera av de undersökta 

produktgrupperna är sådana som med stor sannolikhet kan handlas med över nationsgränser. 

Troligen kan andra variabler bättre beskriva förekomsten av priskonvergens.  

Inom icke-euroländer är det som tidigare nämnt en produktgrupp, transportservice, där 

produktivitetsskillnader har en signifikant negativ inverkan på priskonvergens. Resultatet kan 

utifrån Balassa-Samuelsoneffekten förklaras av att det är en icke-handelsvara. Då 

priskonvergens för den produktgruppen dock inte kan bevisas kan resultatet inte bekräfta att 

oavsett om produktivitetsskillnader ökar eller minskar förekommer prisdivergens. 
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7. DISKUSSION 

Prisspridning mellan länder kan påverkas av en mängd faktorer som inte alltid kan fångas upp 

av mätbara variabler. Detta innebär att regressionsmodellerna i denna undersökning inte är 

kompletta och att fler variabler kan förklara orsaker till prisspridning. Det kan röra sig om 

sådana variabler som bland annat beaktar skillnader i preferenser mellan konsumenter och 

priselasticitet. En annan förklarande orsak till variationer i prisspridning kan i förhållande till 

tidigare studier även förklaras genom växelkursers fluktuationer. Denna variabel har inte 

inkluderats i vår undersökning eftersom en variationskoefficient för växelkursskillnader för 

euroländer inte kan anges.  

Effekten av en gemensam valuta kan vara svår att urskilja då det skett olika 

förändringar i samhället tätt inpå införandet av euron. Internetanvändandet är ett sådant 

exempel då det ökade kraftigt under 1990-talet. Information har sedan dess snabbt och 

smidigt kunnat spridas världen över, vilket har bidragit till att man ständigt kan hålla sig 

uppdaterad till lägre transaktionskostnader. I kombination med minskade handelsrestriktioner 

inom EU kan en ökad användning av internet ha bidragit till den minskade prisspridningen 

som idag kan urskiljas. 

Ett alternativ till att gruppera länder utifrån om de antagit euro som valuta eller inte 

hade kunnat vara att istället dela in dem utifrån ett geografiskt perspektiv där man tar hänsyn 

till handelsmönster mellan länder. Kanske hade resultaten då sett annorlunda ut. Genom detta 

alternativa sätt ges en möjlighet att bättre kunna urskilja om ekonomiska och kulturella 

likheter och skillnader har en större inverkan på priskonvergensen än en gemensam valuta.  
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8. SLUTSATS  

I denna uppsats har målet främst varit att svara på huruvida priskonvergensen har ökat med 

mer i euroländer i förhållande till icke-euroländer under åren 1999 – 2011. Utifrån resultatet i 

regressionsmodell 1 är det för endast en produktgrupp där en euroeffekt kan utläsas, om än 

endast en svag sådan, samtidigt som betakonvergens förekommer. Sammantaget gäller att 

priser konvergerar mer i icke-euroländer än i euroländer och att marknadsintegration därmed 

förekommer i lägre utsträckning i euroländer än i icke-euroländer. Alltså kan denna studie för 

flertalet produktgrupper inte påvisa att euron och dess effektivitetsvinster skulle vara en 

bidragande orsak till priskonvergens. Resultatet antyder att euroländerna inte utgör ett 

optimalt valutaområde, varken utifrån den äldre och traditionella uppfattningen eller de nya 

makrofinansiella kriterierna. Dessutom uppvisar länderna inte tillräckligt stora strukturella 

likheter för att utgöra en valutaunion. Detta kan konstateras då marknaderna, främst inom 

euroländerna, inte är tillräckligt integrerade för att lagen om ett pris ska hålla. Företagen har 

därmed möjlighet att tillämpa tredje gradens prisdiskriminering. Euroområdet var enligt 

resultaten alltså inte redo för en ‖hård‖ och därmed fast växelkurs. Om behovet för individuell 

penningpolitik och växelkursjusteringar inom euroområdet varit stort kan det förklara 

frånvaron av priskonvergens inom euroområdet. 

Målet med uppsatsen var även att undersöka om det förekommer en högre 

konvergenshastighet i euroländer i förhållande till icke-euroländer. När priskonvergens i 

euroländer väl kan påvisas är det, enligt resultaten för konvergenshastighet, fler 

produktgrupper som inom euroländer visar att priset konvergerar med högre hastighet, än i 

icke-euroländer. Att fler produktgrupper inom euroländerna visar på hög konvergenshastighet 

skulle kunna förklaras genom att eurons effektivitetsvinster bidrar med att priser snabbare kan 

konvergera när priskonvergens väl förekommer. En alternativ förklaring är att marknader med 

hög konvergenshastighet är mer integrerade och att priser på grund av konkurrens och 

arbitrage har bättre förutsättningar att snabbare kunna nå prisutjämning.  

Slutligen var målet även att studera om produktivitetsskillnader har en signifikant 

inverkan på priskonvergens. Utifrån resultaten i regressionsmodell 2 har 

produktivitetsskillnader inte en signifikant inverkan för flertalet av produktgrupperna. Det är 

endast en produktgrupp i euroländer och en produktgrupp i icke-euroländer där 

produktivitetsskillnader visar sig vara signifikant positiv samtidigt som priskonvergens 

förekommer. Det är alltså endast de två produktgrupperna som är i enlighet med Balassa-



 

   44 

 

Samuelsoneffekten. En regions ekonomiska klimat kan därmed inte förklaras med hjälp av 

skillnader i produktivitet, framför en gemensam valuta. Signifikanta resultat för 

produktivitetsskillnader kan dock förklara avvikelser från köpkraftsparitetsvillkoret. Då 

resultaten dock påvisar hög korrelation för båda produktgrupperna brister tillförlitligheten 

gällande produktivitetsskillnaders inverkan på priskonvergens. Resultaten stödjer därmed 

varken Balassa-Samuelsoneffekten eller Wolszczak-Derlacz (2008) tidigare studier. 

Produktivitetsskillnader kan alltså för övervägande produktgrupper inte sägas ha en 

signifikant och samtidigt tillförlitlig inverkan på priskonvergens.  
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